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СЪКРАЩЕНИЯ 
 
БДС Брутна добавена стойност 
ГРЕ Годишни работни единици (работно място на пълна годишна заетост) 
ДМА Дълготрайни материални активи 

ЕС 27 
ЕС на 27 страни членки след присъединяването на България и Румъния (в 
материала се ползва за покаже общи или средни стойности за ЕС с 27 
държави членки) 

ЕСИФ Европейски социални и инвестиционни фондове (еврофондовете за 
програмен период 2014-2020 г.) 

ИАРА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

КИД’2008 Класификация на икономическите дейности’2008 (съответства на NACE1 
rev.2) 

с10-16, 
с21, с28, 
с31 

Кодове за икономически сектори ползвани в материали на Министерство 
на икономиката и енергетиката. „с” показва че става дума за сектор от 
отрасъл Преработка, а конкретния номер показва номера на сектора на 
икономическите дейности според КИД’2008 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 
НСИ Национален статистически институт 

НТООД 
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (включва 
еднолични търговци, синдикати, политически партии, фондации, 
сдружения, църкви, спортни клубове, читалища …) 

ОП Организация на производителите 
ПЗС’2010 Преброяване на земеделските стопанства през 2010 г. 
ПРСР Програма за развитие на селските райони 
ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 
ПЧП Публично-частно партньорство 
РЗ Растителна защита 

СПО 

Стандартен производствен обем. СПО отразява средната парична стойност 
на  
селскостопанската продукция при цена на производител. СПО не включва 
директните  
плащания, данък добавена стойност и други данъци.  

СР Селски райони според определението в ПРСР: община в която липса 
селище с население над 30000 души 

 
 
  

                                                 
1 Statistical classification of economic activities in the European Community 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
България допусна множество сериозни грешки  по време на прехода към пазарна 
икономика. В областта на селското, горското и рибното стопанство те могат да бъдат 
обособени в две отделни категории:  
1) провеждане на недалновидни политики в селското, горското и рибното 
стопанство, върнали нивото на тяхното развитие с десетки години назад 
2) почти пълна деиндустриализация на селските райони заради „неумелото” 
раздържавяване на преработвателните мощности в страната, и негативните шокове 
причинени от сривовете в земеделието и рибарството. 
Демографските последствия не закъсняват: заради липса на поминък, селските райони 
на страната са обезлюдени  от младото, образовано и активно население. Половината 
от територията на България е тласната в низходяща спирала на социално-
икономическо развитие, въпреки огромния потенциал на богатото природно и 
културно наследство на страната. 
Прегледът на тенденциите в периода 2007-2012 година показва колебливо 
възстановяване в икономическото представяне на разглежданите сектори:колебливо 
нараства производителността, заплащането труда на наетите, положителното 
търговско салдо от търговията с първични и преработени продукти на селското, 
горското и рибното стопанство. 
По-внимателното вглеждане обаче разкрива не толкова лицеприятни детайли: 
развитието на различните браншове на селското стопанство остава дебалансирано, 
структурата на земеделските стопанства е сходна със структурата на стопанствата в 
латиноамерикански тип икономика, техническото обезпечение е небалансирано и 
недостатъчно,  производителността на труда и нивата на заплащане остават в пъти по-
ниски спрямо средните за ЕС, делът на изнесените суровини спрямо общия износ 
остава значителен, страната остава голям нетен вносител на суровини необходими за 
конкурентното функциониране на предприятията в редица преработвателни сектори на 
икономиката; нивата на безработица, бедност и битовата престъпност в селските 
райони на България остават високи, продължава обезлюдяването и заличаването на 
селата. 
 Селското, горското и рибното стопанство функционират далеч от потенциала си за 
генериране на брутна добавена стойност, и допринасят слабо за 
конкурентноспособността на редица преработвателни сектори от икономиката на 
България. Това не само причинява по-ниски нива на развитие на българската 
икономика от потенциално възможните, но и  води до негативни териториални 
развития. Резултатът  в крайна сметка е  загуба на производствен потенциал на цели 
региони от територията на страната. 
Тези характеристики на посочените отрасли поставят редица предизвикателства пред 
законодателна  и изпълнителна власт ,пред браншови организации и пред синдикати 
при избора на мерки и правилни решения  за подобряване на ситуацията . 
Всеизвестно е че,селското горското и рибното стопанства са отрасли ,които създават 
суровини за много други отрасли и сектори на националната икономика  и са основа за 
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ресурсно осигуряване.Освен това те осигуряват поминък  и заетост за значителна част 
от населението. 
Целта на настоящата разработка е да направи преглед на суровинната обезпеченост на 
секторите селско горско и рибно стопанства както и да посочи необходимостта от  
реиндустриализация в икономическите сектори на България преработващи първичната 
им продукция. 
Реиндустриализация , която трябва да се извърши по нов начин чрез нова  организация 
на преработката в близост до суровинната база – т.е. в селските райони на България. 
Новата организация на създаването/модернизирането и ползването на преработващите 
мощности следва да позволи сглобяването на местно произведените качествени 
суровини във висококачествени продукти за крайно потребление. Когато и където е 
възможно тези продукти следва да се предлагат на потребителите и  посетителите на 
конкретния район, в частност и на туристите търсещи услугите на здравния туризъм, 
който България задължително трябва да развие в близко бъдеще, включително на 
основата на ресурсите за балнеология, които страната определено не използва 
оптимално за общото си икономическо развитие. 
Реиндустриализацията по нов начин на селските райони на страната – където са 
суровините на селското горското и рибното стопанство, е задължителна за 
прекратяване обезлюдяването на селата и загубата на активно население от страната, 
загубата на културно наследство и прахосването на потенциал за икономическо 
развитие. Само чрез добавянето на стойност в селските райони могат да се създадат 
целогодишни работни места за семействата на работници, технически специалисти и 
инженери, за среден и висш управленски персонал, както и да се създаде търсене на 
продуктите на научно-развойните звена, които България трябва да подсили и свърже с 
производствените единици. 
Реиндустриализацията по нов начин е и решението на проблемите със сивия сектор в 
селското, горското и рибното стопанство, и начин за повишаване на самата 
конкуренстоспособност на стопнаствата в тези сектори. 
За постигане  на поставените цели в анализа , екипът разработващ  материала прави; 
преглед на състоянието и значимостта на  секторите  селско ,горско и рибно за 
икономиката на България;характеристика на процесите и ниво на технологии и 
инвестиции;посочва възможностите на сектора за увеличаване на производството 
и извежда кратко срочни и средно срочни мерки   за постигане на растеж , заетост 
и доходи.Преодоляването на негативните социално-икономически и териториални 
развития, както  възможностите за пълноценно усвояване на ресурсите на страната са 
представени в няколко направления. 
Осъществяването на предложените дейности в сектора, включително научно-
техническото му обезпечаване, може да бъде финансирано в синергия от почти всички 
програми съфинансирани от  ЕСИФ през следващия програмен период. Ако това се 
случи, ще бъдат създадени много повече на брой конкурентни работни места в белия 
сектор на селската икономика, и така ще бъдат преобърнати тенденциите за 
обезлюдяване на селските райони. Паралелно ще се увеличи конкурентността на 
цялата икономика, и ще се ускори икономическия растеж, което ще позволи 
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приближаването на България до позицията й на уважавана, сравнително развита 
страна-членка на водещата Общност от демократични държави. 
Наложително  е  да бъде разработена  и Програмата за развитие  на селските райони  в 
този аспект  тъй като  критиката от  страна на ЕК   е, че България още не е изготвила  
цялостна стратегия за развитие на обезлюдяващите  се райони и в допълнение  се 
посочва, че пари по Програмата за селските райони  ще се дават, само ако осигурят 
икономически растеж и работни места за цели региони   
При подготовката на  настоящото изследване са ползвани данни  и таблици от 
документи изготвяни за целите на бъдещите евро програми, финансирани от ЕСИФ 
през периода 2014-2020. Анализи на Федерацията на независимите синдикати от 
земеделието  за социалната обезпеченост, условията на труд и заплатите на 
работещите в селското, горското и рибното стопанство. 
Материалът е разработен от екип на ФНСЗ и Националната асоциация на градинарите 
в България. 
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1. СЪСТОЯНИЕ И ЗНАЧИМОСТ НА СЕЛСКО ГОРСКО И РИБНО 
СТОПАНСТВО  ЗА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ 
 
1.1. Тенденции в производството, БДС, заетостта и производителност на труда 
В периода 2007-2012 година, делът на продукцията от селското и горското стопанство 
в общата произведена продукция на секторите в КИД’20082 на България варират 
съответно между 4,7%-6,2% за селското стопанство и 0,3-0,4% за горското. Делът на 
рибното стопанство е незначителен, но въпреки това, в разглеждания период той 
устойчиво се увеличава от 0,031% до 0,047%. 
Таблица 1. Произведена продукция 

милиона евро, текущи 
цени 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всички ик. дейности по 
КИД’2008 

71 
991,7

81 
188,5

76 
100,5

76 
333,0 

84 
694,8 

85 
496,6

Селско и ловно стопанство и 
свързани с тях услуги 3 406,5 4 913,8 4 074,9 4 030,7 4 600,5 5 264,2

Горско стопанство 185,5 279,2 236,5 281,0 308,0 318,3
Рибно стопанство (рибарство 
и аквакултура) 22,5 25,9 28,6 26,8 34,1 40,0

Източник: Евростат -„Национални сметки” 
 
Сходни изменения се наблюдават и в приносът на селското и горското стопанство към 
общо генерираната БДС в периода: 4,7-6,2% за селското стопанство и 0,3-0,4% за 
горското. При рибното стопанство, обаче, нарастването на дела му в общата БДС на 
секторите по КИД2008 нараства по-бързо 0,031%-0,054% от нарастването на дела му в 
общата продукция (0,031% до 0,047%). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Класификатор на икономическите дейности 2008 
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Таблица 2. Брутна добавена стойност 

милиона евро,   
базисни цени 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всички ик. дейности по 
КИД’2008 

25 
858,8

29 
518,8

30 
011,0

31 
044,1 

33 
323,3 

34 
074,0

Селско и ловно стопанство и 
свързани с тях услуги 1 382,2 2 019,3 1 370,0 1 422,2 1 690,1 2 056,9

Горско стопанство 53,7 83,3 73,8 89,8 97,3 104,7
Рибно стопанство (рибарство и 
аквакултура) 8,0 10,0 9,0 9,5 11,8 18,4

Източник: Евростат -„Национални сметки” 
Поставянето на данните за България в контекста на ЕС27 показва, че българския 
принос към БДС на ЕС27 (по КИД2008) нараства устойчиво за периода от 0,23% на 
0,30%; устойчиво нараства и делът на БДС на рибното стопанство на България в 
общата БДС на рибното стопанство на ЕС – от 0,12% на почти 0,19%. От друга страна, 
приносът на БДС на селското и горското стопанство са непостоянни в периода, като се 
колебаят между 0,25%-0,46% принос на горското и 0,84% -1,22% на селското 
стопанство на РБ към съответните сектори на ниво ЕС27. 
На ниво ЕС27 приносът на селското, горското и рибното стопанство към общата БДС 
са сравнително по-ниски спрямо ситуацията в България: 1,34%-1,48% за селското, 
0,16-0,19% за горското и 0,05%-0,06% за рибното стопанство на ЕС27, изчислени като 
дял в общата БДС на ЕС-27 (по КИД2008). 
 
Таблица 2А. ЕС27- Брутна добавена стойност 

милиона евро, базисни цени 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всички ик. 
дейности по 
КИД’2008 

1108090
4,4 

1119004
9,8

1057128
2,0

1099475
6,0

1130802
4,0 

1154208
9,9

Селско и ловно 
стопанство и 
свързани с тях 
услуги 

162 
456,4 

165 
728,6

140 
888,1

156 
356,8

165 
499,0 : 

Горско стопанство 21 111,1 20 143,0 16 938,9 19 417,2 21 602,5 : 
Рибно стопанство 
(рибарство и 
аквакултура) 6 754,5 5 827,3 5 936,6 6 278,7 6 214,3 : 
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Източник: Евростат -„Национални сметки” 
Броят на заетите в селското стопанство на България възлиза на около 19% от общата 
заетост; в горското и рибното стопанство техният дял е в десетки пъти по-нисък – 
около 0,5% в горското стопанство, и около 0,04% в рибното.  
Тенденциите в заетостта в селското стопанство  и горското/рибното стопанство са 
разнопосочни в докладвания период: заетостта в селското стопанство спада по-бързо (-
11%) в сравнение с общия спад на заетостта в разглежданите сектори по КИД2008 (-
8%), а в горското и рибното стопанство се наблюдава обратната тенденции за 
генериране на нова заетост, въпреки че в горското стопанство процесите не са 
устойчиви. 
Таблица 3. Брой на заетите 

 хиляди 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2007
Всички ик. дейности 
по КИД’2008 3 726,7 3 814,7 3 749,3 3 603,9 3 524,6 3 436,4 -8%

Селско и ловно 
стопанство и 
свързани с тях услуги

706,2 717,0 715,6 690,9 669,3 629,6 -11%

Горско стопанство 16,6 18,5 20,2 18,5 19,0 17,8 +7%
Рибно стопанство 
(рибарство и 
аквакултура) 

1,0 1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 +30%

Източник: Евростат -„Национални сметки” 
Сравнението на значението на селското горското и рибното стопанство за 
генерирането на заетост в България и в ЕС 27 показва огромни различия: селското 
стопанство там генерира заетост за около 5% от заетите (в България 19%), горското – 
около 0,2% (РБ 0,5%), рибното – около 0,1% (РБ 0,04%). 
Таблица 3А. ЕС27- Брой на заетите 

 хиляди 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всички ик. 
дейности по 
КИД’2008 

225 827,1 228 065,0 223 991,0 223 055,9 223 705,2 222 516,9

Селско и ловно 
стопанство и 
свързани с тях 
услуги 

11 714,4 11 472,1 11 267,1 11 282,8 10 955,8 :

Горско стопанство 509,4 505,0 477,4 468,5 503,8 :
Рибно стопанство 
(рибарство и 286,9 278,5 267,1 258,8 261,5 :
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аквакултура) 
Източник: Евростат -„Национални сметки” 
България се отличава от ЕС27 и по отношение на тенденциите на заетостта в трите 
сектора – техният дял в заетостта остава постоянен в ЕС 27, докато в България се 
наблюдава отчетлив спад в селското стопанство, значителни колебания в горското, и 
изявен растеж на заетостта в рибното. 
Производителността на труда във всички разглеждани сектори на България нараства 
значително по-бързо отколкото средната - за всички сектори на КИД2008. 
Таблица 4. Производителност на труда* 

евро 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2007
Всички ик. дейности по 
КИД’2008 6938,8 7738,2 8004,4 8614,0 9454,5 9915,6 +43%

Селско и ловно 
стопанство и свързани с 
тях услуги 

1957,2 2816,3 1914,5 2058,5 2525,2 3267,0 +67%

Горско стопанство 3234,9 4502,7 3653,5 4854,1 5121,1 5882,0 +82%
Рибно стопанство 
(рибарство и 
аквакултура) 

8000,0 9090,9 9000,0 8636,4 9833,3 14153,8 +77%

*Изчислена като БДС/зает по данните в таблици 2 и 3. 
Източник: Евростат -„Национални сметки” 
Сравнението с данните на ЕС27 за производителността на труда показват, че те са в 
пъти по-ниски отколкото европейските, като най-голямо изоставане се наблюдава в 
горското стопанство където производителността се е повишила от 7,8% от 
средноевропейската през 2007 година  до 11,9% през 2011 година. Най-добра се оказва 
производителността в рибното стопанство на България, където стойностите се 
колебаят между 35%-41% от средноевропейските. 
В европейски план- ЕС27, най-висока е производителността на зает в горското 
стопанство – почти 43000 евро, а най-ниска - на зает в селското стопанство – около 
15100 евро. 
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Таблица 4А. ЕС27- Производителност на труда  
евро 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всички ик. дейности по 
КИД’2008 49068 49065 47195 49291 50549 51871

Селско и ловно стопанство и 
свързани с тях услуги 13868 14446 12504 13858 15106 :

Горско стопанство 41443 39887 35482 41445 42879 :
Рибно стопанство (рибарство и 
аквакултура) 23543 20924 22226 24261 23764 :

Източник: Евростат -„Национални сметки” 
 
1.2. Основни производства на земеделието, горското и рибното стопанство 
Земеделие 
Данните на МЗХ3 за крайната стойност4 на отрасъл земеделие в периода 2007-2012 
година показват, че делът на растениевъдната продукция в общата продукция на 
отрасъл земеделие нараства от 55% през 2007 година до 69% през 2012 година; 
съответно спадът на делът на животновъдството е почти от 1/3 – от 45% през 2007 на 
31% през 2012.  
Основните култури които допринасят в най-голяма стойност за крайната продукция в 
земеделието през 2007→2012 година са зърнените култури (17%→35%) и 
маслодайните култури (6%→18% - основно слънчоглед, и в много по-малка степен 
репица и рапица). С драстично намаляващ принос към крайната стойност на 
продукцията са производствата на плодове (7%→4%), зеленчуци (16%→3%), картофи 
(3%→1%) и тютюн (2%→1%). 
Най-голям дял от животинските продукти от крайната продукция в земеделието през 
2012 годна има млякото, но неговият дял в крайната стойност се е свил от 18% през 
2007 година, до 12% през 2012 година. Всички останали животински продукти имат 
дял под 5% в крайната стойност на продукцията в земеделието.  
Горско стопанство 
По данни на Евростат през 2011 година България е произвела 6205 хиляди кубични 
метра обла дървесина5, включително 2841 хил. м3 за твърдо гориво и 3364  хил. м3 за 
дървопреработвателната промишленост. Производството на избичени дъски и трупи е 
достигнало 728 хиляди куб. метри дървесина. 
Горското стопанство потенциално може да  произвежда не само дървесен материал за 
дървопреработвателната и мебелната промишлености, но и ценни дървета и храсти, 
лечебни растения, диворастящи гъби, плодове и т.н. На този етап обаче не са налични 
официални данни за добитите количества диворастящи растения, гъби, лишеи т.н. 
                                                 
3 Дирекция „Агростатистика”. 
4 По текущи цени на производител. 
5 С кора (over bark), източник: Евростат „Agriculture, forestry and fishery statistics, 2013 edition”, pocketbook. 
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Рибно стопанство 
По данни на ИАРА6, основните производства на рибното стопанство на България са с 
произход риболов в Черно море, както и от соленоводни и сладководни аквакултурни 
производства, респективно в Черно море и вътрешни басейни. 
През 2012 година уловът на черноморски видове възлиза на почти 8,2 хиляди тона, от 
които над 4,4 хиляди тона са улов на морски риби – основно цаца (над 2,8 хил. тона) и 
значително по-малко  лефер (почти 0,6 хиляди тона). Остатъкът от над 3,8 хиляди тона 
черноморски улов се дължи предимно на улова на рапани. 
Уловът на риба и други водни организми във вътрешните водоеми на страната възлиза 
на над 1,3 хиляди тона през 2012 година. Най-значими са уловите на шаран (над 0,6 
хил. тона) и пъстър толстолоб (над 0,4 хил. тона). Уловът по река Дунав е 
незначителен спрямо общото количество на уловени риба и други водни организми в 
България през 2012 година. 
Производството на аквакултури през 2012 година на България в размер на почти 7,6 
хил. тона – от тях под 6 хил. тона за консумация; по общ обем, произведената 
аквакултура за консумация остава значително по-малка, спрямо уловите на риба и 
водни организми. Основният дял на произведената продукция се пада на дъговата 
пъстърва (почти 2,2 хил. т.), шарана (почти 1,3 х.т.), пъстрия толстолоб (над 0,8 
х.т.), черната морска мида (почти 0,9 х.т.). 
Към момента няма официални данни България да произвежда водни растения за 
целите на козметиката, фармацията, хранително-вкусовата промишленост, 
животновъдството или производство  на биогорива (напр. биодизел от водорасли). 
 
1.3. Суровини и вложения в производства на земеделието, горското и рибното 
стопанство 
Дейността на стопанствата в селското, горското и рибното стопанство са от 
съществено значение за развитието на нефинансовите предприятия от други сектори 
на икономиката – предимно енергетика и химическа промишленост, тъй като те 
създават търсене, т.е. пазар за енергия, горива, торове, препарати за РЗ, ветеринарни 
и санитарни препарати, и т.н. 
Трябва да се отбележи, че преминаването към биологично земеделие заменя 
технологиите на отглеждане включващо замяна на някои от конвенционалните 
вложения на традиционното земеделие с органични такива. Именно тук се крият и 
някои от резервите за генериране на допълнителна заетост в земеделието, доколкото 
биологичните стопанства се нуждаят с около  10-20% повече работна ръка на единица 
площ спрямо тези развиващи конвенционално земеделие. 
                                                 
6 СИТУАЦИОННО-ПЕРСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА РИБИ И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ през 2012 г. и 
прогноза за 2013 г.  
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Стопанската дейност на единиците в първичните сектори е важна и за развитието на 
машиностроителните предприятия7, на предприятията в транспорта, а до края на 2016 
година8 ще нараства и значението им за генерирането на пазар за финансовите услуги, 
доколкото развиването на модерните стопанства в първичните сектори на 
икономиката, поради цикличната им природа, изискват и подсигуряването на текущи 
кредити за финансирането на ежегодните оперативни разходи по отглеждането на 
конкретните растителни, животински или аквакултурни видове. 
В заключение трябва да подчертаем огромната роля която има научното и 
информационното обслужване за динамичното развитие на селското горското и 
рибното стопанство. На практика вече е невъзможно развиването на модерни 
производства без наукоемките вложения в създаването на нови и  по-добре пригодени 
към местните условия сортове растения и породи животни, както и в непрекъснатото 
развиване на научна основа на съвременните технологии за отглеждане на животни и 
растения. В тази връзка през последните години се засилват взаимодействията между 
земеделските производители от някои земеделски браншове и научните звена – 
институти и опитни станции    на Селскостопанска Академия, а ползваните продукти 
на научно-развойната им дейност придобиват все по-широко уважение сред 
земеделските производители.  
 

 
1.4. Външна търговия и основни пазари за продукцията 
Селско стопанство 
В периода 2007 -2012 г. обемът на външнотърговския оборот на селскостопански 
стоки в текущи цени показва постоянен растеж, като нараства 2.25 пъти, от 2 522 → 
5 669 млн. евро9.  
Износът на селскостопански продукти от Глава I на Комбинираната номенклатура  
за периода 2007 - 2012 г. се е увеличил 2.75 пъти. Данните за вноса за същия период 
показват увеличение със 79%. Търговското салдо на търговията със селскостопански 
стоки през всички години на периода е положителен, с изключение на 2007 г. (-112 
млн. евро), когато стойността на селскостопанските продукти на международните 
пазари  е   била ниска. 
 Делът на износа  на селскостопанска продукция от общия износ варира от 12.7% до 
17.1 %. а делът на вноса е в рамките на 7.1% до 16.0%, като за последните 4 години се 
стабилизира около 9-10%. 

През периода 2007 –2012 г. най-голям дял от износа в стойност формират следните 
групи продукти: 

• зърнени култури (главно пшеница, царевица, ечемик) – варира от 9% до 25%; 
• маслодайни култури (главно слънчоглед и рапица) – варира от 13% до 24%; 

                                                 
7 В сектор С28 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение (вж. КИД2008). 
8 През 2016 година България най-после ще достигне средноевропейските нива за Директни плащания по Първи 
Стълб на ОСП. 
9 Източник: НСИ, Комбинирана номенклатура (КН) и собствени изчисления 
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• тютюн и тютюневи изделия – варира от10% до 14%; 
• месо (главно от птици и агнешко) – варира от 6% до 7%; 
• мазнини и масла (главно от растителен произход) - варират от 5% до 6%; 
• тестени продукти - около 5-6%; 
• мляко и млечни продукти - около 5%; 
• напитки (основно вина) - около 5%. 

През периода 2008-2012 г. първите  три групи продукти (зърнено-житни, семена от 
маслодайни и тютюн) заемат около 50% от селскостопанския износ; тъй като това е 
износ предимно на суровини, експортът им остава силно зависим от конюнктурата на 
световните пазари. 
При почти всички основни групи селскостопански продукти се наблюдава тенденция 
на постепенно увеличение на износа от 2007 г. до 2012 г., като ръстът е най-висок при 
житните растения (+55%).  
От 2008 г. се наблюдава увеличение на износа на непреработени суровини като 
достига до 51% - 55% дял от  общата стойност на изнесената селскостопанска 
продукция.   
В рамките на разглеждания период, водещи продукти в селскостопанския внос на 
България10 в стойностно изражение са:  

• месо (главно свинско и птиче) – 13%-17%,  
• захар и захарни изделия (6%-10%),  
• тютюн и тютюневи изделия (6%-8%),  
• мляко и млечни продукти, напитки и др.  

В структурата на вноса преобладават преработените готови продукти за крайни 
клиенти (78%-84%). 
Географско разпределение на аграрната търговия 
През последните години страните от ЕС се утвърждават като основен партньор на 
България в търговията със селскостопански стоки (Таблица 5). Това се дължи на по-
благоприятните условия за търговия в рамките на единния европейски пазар. За  
периода 2007-2012 г. търговията с ЕС формира около 60% – 74% от българския износ 
на земеделски стоки и  75% - 83% от вноса им, като и при вноса и при износа се 
наблюдава постоянен ръст.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Официалните данни, обаче, не отчитат ежедневното влизане в България на бусове натоварени с плодове и 
зеленчуци от съседни на България страни, които внасят „продукция за собствена консумация”. 
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Таблица 5.  Външнотърговския оборот със селскостопански стоки за/от ЕС 

   2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Износ ЕС млн. евро 722 1 124 1 446 1 896 2 438 2 381
Износ други млн. евро 483 811 559 719 867 931
Износ ЕС % 60% 58% 72% 73% 74% 72%
Внос ЕС млн. евро 991 1 359 1 310 1 504 1 82 1 968
Внос други млн. евро 326 433 434 399 441 390
Внос ЕС % 75% 76% 75% 79% 81% 83%
Салдо ЕС млн. евро -269 -235 136 392 617 413
Салдо други млн. евро 157 377 125 320 426 541
Източник:Комбинирана номенклатура (КН) и собствени изчисления 
От 2007 г. до 2012 г. темпът на увеличение на износа за ЕС (+230% за периода) 
чувствително изпреварва този при вноса (+99% за периода). В резултат, през 2007 г. и  
2008 г., се наблюдава отрицателното салдо, но от 2009 г. салдото е положително и 
нараства през следващите 3 години, като достига максимална стойност през 2011 г. 
(617 млн. евро), и бележи лек спад през 2012 г. (617 млн. евро).  
Водещо място в износа на селскостопански стоки за ЕС заемат културите създаващи 
най-малко заетост на килограм произведена продукция: зърнените култури (основно 
пшеница, царевица, ечемик) и маслодайни култури (слънчоглед и рапица). 
Сравнително голям е и износът за ЕС на меса, захарни изделия, мазнини и масла, 
тютюн и тютюневи изделия, млечни продукти, тестени изделия, вина и др.  
Основни партньори в аграрната търговия на България в рамките на ЕС са съседните 
Румъния и Гърция, формиращи около 40% от общия износ за ЕС в стойностно 
изражение и около 35% от стойността на вноса. Сред останалите страни от ЕС, най-
голям е износът на селскостопански стоки за Испания, Германия, Италия, Франция, 
Холандия, Белгия, Португалия и Полша.  
Търговия с трети страни (извън ЕС)  
Страните извън ЕС заемат дял около 26–28% от стойността на българския износ на 
земеделски стоки и 17-25% от вноса на селскостопанска продукция, като дяловете 
спадат през разглеждания период 2007 г. -  2012 г.. 
При търговията със селскостопански стоки с трети страни също се наблюдава 
увеличение на стойността през последните няколко години. С тях имаме положително 
търговско салдо през всички години, което постепенно нараства от 157 млн. евро за 
2007 г. до 541 млн. евро за 2012 г..  
Основни партньори в аграрната търговия на България сред страните, извън ЕС са: 
Ирак, Турция, Руска Федерация, Македония, Саудитска Арабия и др. През последните 
четири години се наблюдава засилване на търговията със земеделски продукти и храни 
със страните от Арабската лига. 
Горско стопанство 
В периода 2007-2012 година горското стопанство на България подсигурява 
сравнително устойчиво нарастване на положително търговско салдо от търговията с 
първични продукти. Прави впечатление, обаче, че това се дължи предимно на 
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стремителното нарастване на дела на изнасяните дърва за горене и дървени въглища, 
чийто дял нараства от 15,8% от общата стойност на износа през 2007 година, до 50,8% 
през 2012 година. 
Таблица 6. Износ и търговско салдо от външната търговия с първична дървесина 

милиона евро 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

изн
ос 

салд
о 

изн
ос 

салд
о 

изн
ос 

салд
о 

изн
ос 

салд
о 

изн
ос 

салд
о 

изн
ос 

салд
о 

Обли 
трупи – 
общо 

27,5 21,1 17,8 8,5 13,6 11,5 30,5 28,0 40,8 38,1 50,8 48,1

Дърва за 
горене, 
включите
лно дърв. 
Въглища 

4,4 3,9 3,6 3,5 3,6 3,5 8,6 8,3 18,2 17,8 25,8 25,2

Промишле
на 
дървесина 
– общо 

23,2 17,2 14,1 4,9 10,0 8,0 22,0 19,7 22,6 20,3 25,0 22,9

Промишле
на 
дървесина 
– 
иглолистн
а 

4,5 2,9 4,8 2,3 4,4 3,7 8,6 8,1 9,0 8,5 7,5 7,0

Промишле
на 
дървесина 
– друга 

18,6 14,3 9,3 2,6 5,6 4,3 13,4 11,6 13,5 11,7 17,5 16,0

Промишле
на 
дървесина
, 
неиглолис
тна 
тропическ
а 

0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 1,7 1,3 4,3 4,2 6,6 6,6

Пелети : : 0,0 0,0 0,7 0,7 1,4 1,2 2,4 2,2 6,5 3,4
Източник: Евростат, база данни „Горско стопанство”, собствени изчисления 
 
В разглеждания период външнотърговския стокообмен с първичните продукти на 
горското стопанство  се ориентира все повече към трети страни извън европейското 
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икономическо пространство; за периода делът на общия износ на обли трупи за трети 
страни се увеличава от над 40% на над 53%, а за под-позициите промишлена 
тропическа дървесина и пелети, износът за трети страни през 2012 година формира 
съответно над 86%  и над 95% от общата стойност на  износа за съответните позиции, 
при съответно 50,8% и 0% през 2007 година.   

Таблица 7. Износ и търговско салдо от външната търговия с първична дървесина 
за/с трети страни 

милиона евро 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

изн
ос 

салд
о 

изн
ос 

салд
о 

изн
ос 

салд
о 

изн
ос 

салд
о 

изн
ос 

салд
о 

изн
ос 

салд
о 

Обли 
трупи – 
общо 

11,1 8,7 2,8 -0,8 5,2 4,7 17,5 17,3 23,1 23,1 27,0 26,9

Дърва за 
горене, 
включите
лно дърв. 
въглища 

1,2 1,2 0,6 0,6 0,8 0,8 3,7 3,7 8,3 8,3 8,5 8,4

Промишле
на 
дървесина 
– общо 

9,9 7,5 2,1 -1,4 4,3 3,9 13,7 13,6 14,8 14,8 18,5 18,5

Промишле
на 
дървесина 
– 
иглолистн
а 

0,4 -1,0 0,1 -2,2 1,5 1,2 3,4 3,4 4,2 4,2 3,5 3,5

Промишле
на 
дървесина 
– друга 

9,4 8,5 2,0 0,7 2,8 2,7 10,3 10,2 10,6 10,6 15,1 15,0

Промишле
на 
дървесина
, 
неиглолис
тна 
тропическ
а 

0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 1,4 1,4 3,9 3,9 6,3 6,3

Пелети : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 -0,8
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Източник: Евростат, база данни „Горско стопанство” , собствени изчисления 
 
 
Тенденциите в износа на вторични продукти от горското стопанство с по-висока 
добавена стойност от дървопреработващата промишленост са сходни – значително 
увеличение на положителното салдо от -4,5 милиона евро през 2007 година на +61,3 
милиона евро през 2012 година. Резултатите се дължат преди всичко на рязко 
намаляване на вноса на строителна дървесина и на модулни сгради, както и на  над 
250%-ното увеличение на положителното салдо в износа на мебели от дърво. 

Таблица 8. Износ и търговско салдо от външната търговия с вторични дървесни 
продукти 

милиона евро 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 изн

ос 
сал
до 

изн
ос 

сал
до 

изн
ос 

сал
до 

изн
ос 

сал
до 

изн
ос 

сал
до 

изн
ос 

сал
до 

Вторични 
дървени 
продукти – 
общо 

133,
3 -4,5 126,

9 
-

43,3 91,4 -3,5 99,6 17,5 113,
2 33,0 137,

3 61,3

Допълнител
но 
обработена 
избичена 
дървесина  

6,7 2,5 6,7 0,5 5,7 0,9 5,0 0,9 6,1 2,5 6,9 4,0

- иглолистн
а 0,3 -0,8 0,4 -1,5 0,3 -0,7 0,3 -0,5 1,0 -0,3 1,8 0,8

- друга 6,4 3,3 6,3 2,0 5,3 1,6 4,7 1,4 5,1 2,7 5,2 3,3
- друга, 
тропическ
а 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Опаковки 7,4 1,1 8,7 2,0 8,1 2,1 11,7 5,7 10,2 2,9 10,7 3,0
Дървени 
продукти за 
домакинства
та (без 
мебели) 

2,0 0,3 1,9 -0,2 1,6 0,2 1,1 -0,1 1,2 -0,3 1,4 0,1

Други 
дървени 
продукти 

1,7 -4,1 1,6 -4,9 2,1 -2,5 2,8 -1,4 3,6 -0,3 4,0 0,0

Строителна 
дървесина 4,8 -

26,7 2,4 -
35,9 3,6 -

10,4 3,9 -7,2 3,7 -
10,0 7,0 -3,0
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Мебели от 
дърво 

109,
8 22,5 104,

0 -5,1 69,5 5,5 74,3 19,1 87,5 37,6 106,
6 57,1

Модулни 
сгради11 10,7 -

17,0 7,2 -
19,8 4,8 -6,7 6,1 -

13,8 6,7 -9,5 7,8 -3,4

Модулни 
сгради от 
дърво12 

0,8 -0,1 1,4 0,2 1,0 0,6 0,7 0,5 0,8 0,6 0,7 0,0

Източник: Евростат, база данни „Горско стопанство” , собствени изчисления 
 
За съжаление, не са налични официални статистически данни за количествата и 
стойностите на добитите и търгуваните недървесни първични продукти на горското 
стопанство – лечебни растения, гъби, мъхове и лишеи, и следователно не може да се 
прецени значението им за националното стопанство и неизползвания потенциал за 
създаване на конкурентни работни места в свързаните преработвателни 
промишлености: хранително-вкусова, козметична, (природна) фармацевтика, 
текстилна промишленост. 
Последната неофициална информация, която откриваме в интернет е материал на 
електронната осведомителна агенция нюз.бг13: 
България се нарежда на четвърто място в света по износ на билки - след Китай, 
Индия и Мексико. За да се опази ресурсът, с който разполага страната трябва да се 
събират билките, без да се унищожават местата, в които се разпространяват. 
Информирането е една от целите на проекта „Популяризиране на устойчивото 
ползване на билките" на Фондация „Информация и природозащита". Това заяви пред 
БНР Живко Милушев от Сдружение за регионално развитие - Велинград. По думите 
му структурите за добив и реализация на билките у нас са се разпаднали и има загуба 
на пазари. Той уточни, че в световен мащаб най-търгуваната билка е гинко билоба. 
В България цената на един тон билки е около 1400 евро, а в Япония - многократно по-
висока. Там един тон билки струва 20 800 долара, стана ясно още от думите на 
Милушев. Той уточни, че това е така, защото ние главно изнасяме суровина, а не 
крайни продукти. И добавената стойност е много ниска. България изнася шипка, 
коприва, маточина, мента, лайка, плод от къпина. Начинът, по който се събират 
билките, определя качеството, а след това и цената. Лечебните растения в 
страната са около 760 вида. Има пълна забрана за събиране за лични и стопански 
цели на 61 вида билки, които са защитени от закона за биологичното разнообразие. В 
Червената книга са включени над 70 вида. 
Най-ценният ни ресурс е генофондът от видове с лечебно действие, които трябва да 
се опазват и които са перспективни. Статистиката показва, че около 200 хиляди 
души у нас имат приходи от ползването на лечебните растения, допълни от своя 
страна Димитрина Ботева - консултант по проекта „Устойчиво използване на 
билките в България". 
                                                 
11 Prefabricated buildings 
12 Prefabricated buildings made out of wood 
13 http://news.ibox.bg/news/id_1060234991  
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Малко по стара информация дава и в-к Стандарт14, според който: Българската 
коприва, липа, маточина и глог се купуват не само в Европа, но и в Южна Америка и 
Африка. Над 35 млн. евро всяка година е оборотът с билки, който реализират 
българските производители. Най-голямо количество от нашите билки се продава в 
Германия, Франция и Испания. Това разказа шефът на Асоциацията на билкарите в 
България Живко Драганов. Коренът от коприва е абсолютният шампион сред 
билките за износ. Най-големи количества от него се реализират в Германия и 
Франция, разказа Драганов. На второ място като най-търсена българска билка 
отново е копривата, но този път листата й. Освен за Берлин и Париж, те се 
изнасят и за Испания. Цвят липа, който заема третото място при износа на билки, 
се търси по целия свят, разказа Драганов. Най-големи негови почитатели са Египет, 
Франция и Аржентина. Другите билки, които влизат в класацията на най-желаните 
родни растения зад граница са маточината, глогът и цветът от слънчоглед.  
Няма никакви данни за търговията с растителни препарати за директно потребление15, 
или като междинни продукти за фармацията и козметиката16, но очевидно и в този 
„бранш” България остава износител предимно на качествени суровини. 
В Института по растителни и генетични ресурси в Садово се съхраняват в 
Националната генбанка  известен брой- билки и цветя- растителен генофонд като 
семенен материал.При определен интерес от страна на билкопроизводителите, могат 
да осъществят контакт   с екипа от научните работници . 
Рибно стопанство 
Данните от външната търговия с риба и рибни продукти показват влошаващо се 
търговско салдо в парично изражение, въпреки че изнесените количества в периода 
2003-2011 година нарастват с над 42%, а внесените – с почти 21%.  

Въпреки това делът на местно произведените риба и рибни продукти през 2011 в 
размер на над 17400 тона остава далеч по-нисък от внесените над 28000 тона риба и 
рибни продукти, т.е. местно произведените количества съставляват около 38% от 
баланса на общо произведените и внесените количества от над 45400 тона. 

Таблица 9. Външно търговско салдо на търговията с риба и рибни продукти * 
 Внос, 

т. 
Внос 
USD 

Износ, 
т. 

Износ 
USD 

Салдо, 
т. 

Салдо 
USD 

2003 23 185 16 723 434 5 773 9 660 070 -17 412 -7 063 
364 

2008 29 249 23 309 810 6 382 19 623 
996 

-22 867 -3 685 
814 

2011 28 026 68 729 300 8 202 29 090 
000 

-19 824 -39 639 
300 

                                                 
14 http://www.standartnews.com/biznes-biznes/iznasyame_bilki_na_tri_kontinenta___-176619.html  
15 Масла, чайове. 
16 Извлеци, тинктури и т.н. 
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Източник:  Ситуационно - перспективен анализи на риби за 2004, 2008 и 2012 г. на 
МЗХ. 
В структурата на износа в периода 2003-2011 най-голям дял в общия обем заема 
експортът на мекотели – рапани и миди– над 40% през 2003 година17 и около 46% 
през 2008 година18. През 2011 г., износът на мекотели формира 17,2% от общия износ 
на риба и рибни продукти като общият размер на износа спада до 1410 тона. 
В структурата на вноса най-голям остава делът на внасяната замразена риба  в размер 
16537 тона (около 60% от общия внос през 2011 година); в него най-голям дял 
продължава да има вносът на замразена скумрия – около 11523 тона (67% от вноса на 
замразена риба). Размерът на внасяните готови храни и консерви от риба остава 
сравнително постоянен: през 2008 година са били внесени почти 2615 тона, а през  
2011 г. - над 2580 тона. 
Уловът и аквакултурното производство на риба и други водни организми в страната и 
през 2012 година не  са  достатъчни  за  покриване  на  вътрешното  търсене,  поради 
което  ежегодно  се  внасят  значителни  количества  както  за  задоволяване  нуждите  
на консервната промишленост със суровина, така и за разнообразяване на асортимента 
на пазара с различни видове риба и рибни продукти. 

По  предварителни  данни  на  НСИ19,  през  2012  г. общият  внос  на  риба  и  рибни 
продукти  в  България  е  в  размер  на  28 993  тона (с  3,4%  повече  спрямо  
предходната година), на обща стойност 69 129 хил. щатски долара (нарастване с 0,6% 
спрямо 2011 г.). 

През  2012  г.  продължава  наблюдаваната  през  последните  шест  години  (от 
присъединяването  на  България към ЕС) тенденция на нарастване на вноса на риба и 
рибни продукти от държавите-членки на ЕС. Доставките оттам се увеличават с 11,7% 
спрямо предходната година, достигайки 20 368 тона или около 70% от общия внос за 
годината (при 65% през 2011 г.). Основни партньори са Испания (4 302 тона), Гърция 
(2  786  тона),  Полша  (2 654  тона),  Нидерландия  (2 204  тона),  Румъния  (1 424  
тона), Литва (1 388 тона), Чехия (1 190 тона) и Естония (750 тона). 

Вносът на риба и рибни продукти от трети страни възлиза на 8 625 тона, с 11,9% по-
малко спрямо предходната 2011 година. Най-значителни количества са внесени от 
Виетнам (2 269 тона), Китай (1 506 тона),  Норвегия (1 168 тона), Канада (458 тона), 
Аржентина (475 тона), Мароко (673 тона) и Турция (340 тона). 

Традиционно, най-голям дял заема вносът на замразена риба, който и през 2012 г.  
представлява  над  56%  от  общия  внос  на  риба  и  рибни  продукти  за  годината. 
Около 45% от внесената през 2012 г. замразена риба е скумрия – 11 523 тона - със 
17,6%  по-малко  в  сравнение  с  предходната  година,  което  може  да  се  обясни  с 
                                                 
17 2641 т. 
18 над 2928 т. 
19 Данните до края на секцията са от СИТУАЦИОННО-ПЕРСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА РИБИ  И  
ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ през 2012 г. и прогноза за 2013 г. на МЗХ. 
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нарасналите вносни цени. Сред останалия внос на замразена риба през годината, 
сравнително голям е този на риба от следните видове: херинги и треска – 2 063 тона; 
мерлуза – 803 тона; шпрот, трицона, цаца - общо 613 тона; сардини – 355 тона; сафрид 
– 226 тона; европейски лаврак – 238 тона и кралски каракуди – 219 тона. 

През 2012 г. в страната са внесени 2 871 тона преработени рибни продукти - с 2% по-
малко спрямо предходната година, при около 5% по-висока средна вносна цена. При 
вноса на готови храни и консерви от риби и хайвер намалението на годишна база е с 
2,1%, до 2 430,5 тона. Най-големи количества от тези продукти са доставени от Литва 
(594 тона), Германия (378 тона), Испания (286 тона) и Чехия (182 тона). 

През  2012  г.  се  затвърждава  наблюдаваната  през  предходните  шест  години 
тенденция  на  постепенно  нарастване на  износа на  риба  и  рибни  продукти. Това  
обаче  е  свързано  до  голяма  степен  с  реализирането  на  реекспорт  на  различни 
видове вносна риба (предимно скумрия).  

По предварителни данни на НСИ, през 2012 г. реализираният общ износ на риба, 
водни  организми  и  рибни  продукти  възлиза  на  9 470,3  тона,  което  е  с  15,4%  
повече спрямо предходната година. Поради малко по-ниската средна експортна цена (-
3,3%), общата стойност на износа нараства с 11% на годишна база до 32 502 хил. щ. 
д.Над 79% от общия износ на риба, водни организми и рибни продукти през 2012 г.  е  
осъществен  за  ЕС. Количествата,  насочени за  Съюза  нарастват  с  16,2%  спрямо 
предходната  година,  достигайки 7 489  тона,  реализирани  основно  в  Румъния  (4 
137 тона),  Швеция  (1 360  тона),  Гърция  (996  тона),  Франция  (643  тона),  
Обединено кралство (182 тона) и Полша (179 тона). 

Износът  на  риба  и  рибни  продукти  за  трети  страни  също  бележи  ръст  спрямо 
предходната  година  -  с  около  13%,  до  1  982  тона.  Най-големи  количества  са 
реализирани в Япония (774 тона), Русия (473 тона) и Турция (586 тона), следвани от 
Република Корея (218 тона), Сърбия (202 тона) и Македония (159 тона). 

През 2012 г. е осъществен износ на 7 164 тона риба, ракообразни и мекотели –живи,  
пресни, охладени,  замразени,  пушени  или  осолени  и  2  307  тона  преработени 
рибни  продукти  (готови  храни  и  консерви  от  риба,  в  т.  ч.  хайвер,  консервиране 
ракообразни  и  мекотели),  съответно  с  0,5%  и  над  два  пъти  повече  в  сравнение  с 
предходната година. 

При износа на готови храни и консерви от риби се наблюдава намаление с 9,6% в 
сравнение с предходната година до 638 тона. Основни дестинации на износа на тези 
продукти през 2012 г. са Румъния (277 тона), Гърция (223 тона) и Швеция (116 тона). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЦЕСИТЕ И НИВО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ, 
ТЕХНОЛОГИЧНИ ВРЪЗКИ ПО ВЕРИГАТА НА ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, 
ИНВЕСТИЦИИ 
Продуктите на селското, горското и рибното стопанство са суровини за редица отрасли 
на преработвателната промишленост: 

С1020 Производство на хранителни продукти 
С11 Производство на напитки 
С12 Производство на тютюневи изделия 
С13 Производство на текстил и изделия от текстил (без облекло) 
С14 Производство на облекло21 
С15 Обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени 
кожи без косъм 
С16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без 
мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 
С21 Производство на лекарствени вещества и продукти22 
С31 Производство на мебели 
От качеството и количеството на произведените зависи  конкурентността на 
преработените продукти, а оттам и количеството и качеството на работните места в 
конкретните преработвателни предприятия.  

Впрочем, състоянието на различните браншове на селското, горското и рибното 
стопанство имат значително влияние и върху развитието, конкурентността на 
продуктите и услугите на други, не толкова пряко свързани икономически сектори, 
както следва:  

I56 Ресторантьорство  
F Строителство 
I55 Хотелиерство 
Горните сектори, на свой ред, са важни за създаването на конкурентна база за 
развитието на туризма в България.  
Стопанските единици на първичния сектор потенциално са и сред основните 
потребители на продукцията на: 
С28 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение. 
(В Приложение 1 представяме някои от тенденциите в някои от горните сектори на 
преработващата промишленост, за които сме намерили данни на сайта на 
Министерство на икономиката.) 
 
 
 
                                                 
20 Вж. КИД 2008 за дейностите/производствата обхванати от съответните сектори. 
21 Включително от кожухарски кожи. 
22 Включително с растителен произход, например хомеопатични препарати. 
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2.1. Икономика на селските райони 
Съпоставката на предприятията и заетостта в селските райони селски район към 
общите стойности за страната също показват, че икономиката на селските райони е 
слабо диверсифицирана; т.е. икономиката на СР е деиндустриализирана, с ниска 
степен на добавяне на стойност, и неспособна да генерира устойчива заетост за 
населението на СР. 
Таблица 10. Тенденции в структурата на икономиката и заетостта в 
нефинансовите предприятия в селските райони  
Показател В селски райони1 % на селските райони в 

общото за България 
 2007 2 2010 2011 2007 2 2010 2011 
Брой на предприятията в 
нефинансовия сектор (хил.) 44,50 56,87 57,50 15,7% 15,5% 15,7%

Брой на заетите в предприятията от 
нефинансовия сектор3 (хил.) 304,90 299,71 303,78 14,3% 14,4% 14,7%

Нетни приходи от продажби на 
предприятията от нефинансовия 
сектор (млн.лв.) 

18,19 20,16 24,61 9,9% 10,7% 11,8%

Общ брой на промишлените 
предприятия4 6,18 6,61 6,66 20,1% 19,6% 19,8%

Заети в промишлените 
предприятия5(хил.) 154,27 132,69 136,20 20,7% 21,6% 22,1%

Произведена продукция6 на 
промишлените предприятия 
(млн.лв.) 

10,16 11,81 14,70 19,4% 22,6% 24,2%

Забележка: 1) Селски райони по националната дефиниция – 231 общини; 2) Данните са 
изчислени по КИД-2008; 3) Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост; 4) 
Включва данни за предприятията от сектори с кодове B, C (CA, CB, CC, CE, CF, CG, 
CH, CI, CJ, CK, CL, CM), D и E на КИД 08; 5) Данните са изчислени в еквивалент на 
пълна заетост; 6) Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес 
статистика. 
Източник: НСИ. 

Данните показват, че за целия период 2007-2011 г. в селските райони по националната 
дефиниция оперират под 16% от предприятията, и работят под 15% от заетите в 
нефинансовия сектор на икономиката. Те обаче  генерират едва 10-12% от нетните 
приходи от продажби на нефинансовите предприятия в страната.  
Данните са валидни и за тези промишлени производства, които са свързани с 
първичната преработка на основни суровини от селското и горското стопанство. 
Данните за сектори „Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи 
изделия“ (СА), „Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; производство 
на обувки“ (СВ), „Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях“ 
(СС) показват, че и при тях се наблюдава концентрация на дейността в градските 
райони на страната: едва около 25% от предприятията, и между 20-28% от заетите в 
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тези сектори са разположени в селските райони на страната, като произвеждат между 
19-28% от продукцията на съответните сектори. 
Данните на НСИ за периода 2007-2011 г. относно строителството, инвестициите и 
продажбите на дребно, потвърждават различията в икономическата активност и 
гъстота на предприятията в селските райони и градските райони – около 2 пъти по-
висока за градските райони. 
През 2011 г. в селските райони (по националната дефиниция) са реализирани: 

• 5.8% от приходите от строително – монтажни работи; 
• 14.5% от ПЧИ в нефинансовите предприятия; 
• 13.6% от разходите за придобиване на ДМА в нефинансовите предприятия; 
• 9.4% от продажбите на дребно. 

Наблюдават се териториални различия в икономическото развитие и състояние на 
общините в селските райони. В най-благоприятно положение са 18 общини (8% от 
всички), чиято икономическа структура е доминирана от туризма (морски или 
планински), или от сравнително добре развита промишленост, и/или които гравитират 
около изявен център на развитие. Най-тежки социално икономически проблеми имат 
16 общини (7% от всички), които са силно засегнати от негативни демографски, 
икономически и социални фактори и процеси. Тези общини се намират в различни 
части на страната, като преобладават тези от Северозападния район за планиране. 
Останалите 197 общини са разнообразни по отношение на ресурси и развитие, като 
всяка има своя силна страна , а сред тях има група от 66 общини, които имат 
относително по-висока степен на развитие. 

Развитие на туризма в селските райони 
В селските райони на България има територии с уникален характер и неизползван 
потенциал за развитие на туризма, съчетаващи природни и културни ценности, 
предлагащи рекреационна среда, съответстваща на съвременните изисквания по 
отношение на достъпност, биоклиматичен комфорт и комуникационна свързаност. В 
страната има регистрирани над 40 хил. паметника на недвижимото културно 
наследство. В списъка на световното наследство на ЮНЕСКО са включени 9 обекта. В 
страната има 160 манастира, повече от 330 музея и галерии, богати традиции в 
провеждането на фестивали и празници, запазено етнографско наследство, национална 
кухня и качествени вина и др. В страната има официално обявени 142 курорта, от 
които 54 са балнеолечебни23, 56 планински климатични и 28 морски24. 
В България има прекомерна концентрация на туристическа инфраструктура и 
дейности в черноморското крайбрежие и няколкото планински дестинации за ски 

                                                 
23 Съгласно Решение 153/24.02.2012 г. на МС за обявяване списък на курортите в Република България и 
определяне на техните граници, броят на балнеолечебните курорти от национално значение е 19, като 
преобладаващата част от тях развиват дейността си Южна България, въпреки че потенциал за развиване на 
такава дейност има и в Северна България, включително в област Видин. 13 от балнеоложките курорти имат 
обекти, които развиват дейност в рамките на "Специализирани болници за рехабилитация-Национален 
комплекс” ЕАД ("СБР-НК" ЕАД), вж. http://www.rehabilitation.bg/bg-main.php ; броят на леглата в 13-те 
обекта възлиза на почти 2200, но в интернет няма източник нито на общи данни за осъществяваните в 
балнеоложките курорти нощувки, броят на лекуваните пациенти, и генерираните през период 2007-2012 г.  
приходи, нито съответните данни за дейността на "СБР-НК" ЕАД. 
24 Национална стратегия за развитие на устойчив туризъм 2009-2013 г. 
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туризъм.  По данни на НСИ, през 2012 г. в селските райони са разположени 62% от 
средствата за подслон и 67% от легловата база. Голяма част от тях обаче са 
концентрирани в девет курортни комплекси за масов туризъм, разположени предимно 
по българското Черноморие. 
Концентрацията на обектите за настаняване на туристите предопределя и 
разпределението и приходите от нощувките: отново почти 50% от приходите са били 
генерирани от курортните комплекси, като за приходите от чужденци този дял е още 
по-висок – почти 62%. 
 
2.2. Технологично ниво на развитие в селското, горското и рибното стопанство 
Селско стопанство 
Структура на брутообразуването на основен капитал в селското стопанство показва, че 
основно инвестициите за периода 2007-2012 г. са били насочени към машини и 
оборудване, като за 2012 г. те са 51.30%, а средно за периода 2007-2012  г. са 45.41%. 
Това е довело и до увеличаване на енергоосигуреността през последните години с 18% 
за периода 2007-2010 г.. Съгласно Годишния доклад за дейността на Контролно 
техническата инспекция, за периода 2007-2010 г. енергоосигуреността (к.с./1000 дка) е 
била 173,61 за 2007 г., 189,69 за 2008 г., 198,39 за 2009 г. и 205,58 за 2010 г. Въпреки 
увеличаването на енергоосигуреността през последните години, по този показател 
България изостава от другите страни членки на ЕС. За страните от ЕС осигуреността е 
средно  230 к.с. 
Според данните на ПЗС’2010: 

- Над 34300 земеделски стопанства са ползвали над 58300 трактора  
- Почти 9100 з.с. са ползвали 12600 комбайна25 
- Почти 39100 з.с. са ползвали почти 153000 машинен инвентар 

Съотнесени към броя на преброените 370000 стопанства, или дори към 80000 малки 
стопанства със СПО между 2000-8000 евро, този брой изглежда недостатъчен. В 
същото време броят на стопанствата, които са ползвали наети или в съдружие с други 
стопанства машини и инвентар е възлизал на едва малко над 1300 за ползването на 
трактори, и почти 2900 за ползването на комбайни. 
 Може да се твърди, че нивото на техническа въоръженост на различните стопанства 
силно варира според големината26 и специализацията на стопанството27, както и 
според достъпа на стопанството до подпомагане по Директните плащания и 
Програмата за развитие на селски райони.  
В тази връзка, по-малките стопанства, особено животновъдните, както и  тази 
специализиращи в производството на плодове и зеленчуци продължават да разчитат в 
преобладаващата си степен на ръчния труд на членовете на семействата. 

                                                 
25 От тях 7500 зърно комбайна; според доклад на КТИ за 2012 година, към края на 2011 броят на 
зърнокомбайните вече е 10158 броя. Броят на тракторите също е нараснал на почти 62000 броя. 
26 Измерен чрез стандартен производствен обем. 
27 В конкретно растениевъдство, конкретно животновъдство, или смесени стопанства. 
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Последната група стопанства – тези отглеждащи плодове и зеленчуци се нуждаят и от 
друг тип техническо обезпечаване на тяхната дейност: от поливна инфраструктура, и 
от обекти за сортиране, опаковане, съхраняване, замразяване и т.н. на тяхната 
продукция.  
Изградената в страната инфраструктура за напояване управлявана от Напоителни 
системи ЕАД - се състои от 235 напоителни системи и отделни напоителни полета (в 
т.ч. голям брой язовири за напояване), като около 88,3 хил. стопанства през 2010 г. 
напълно или частично използват тези системи за напояване. Чрез тези съоръжения 
„Напоителни системи” ЕАД е в състояние да водоосигури 538 хил. ха. 
Съществуващите хидромелиоративни системи и съоръжения са строени главно през 
60-те и 70-те години на миналия веки са в критично физическо състояние и влошена 
функционалност, което води до значителни загуби на поливна вода в линейната 
инфраструктура  и основните съоръжения.В последните две години продължи 
разрухата на поливното земеделие ,започнала още по времето на ликвидацията. 
Загубите на вода в хидромелиоративните системи, управлявани от „Напоителни 
системи”  ЕАД са между 70-80%. Формира се висока цена на поливната вода, което 
води от своя страна до отказване на земеделските производители от поливни услуги. 
Сдруженията за напояване са доброволни организации на физически или юридически 
лица, които извършват дейности, свързани с напояването и отводняването на 
земеделски земи, разположени на определена територия (територията на СН) чрез 
взаимопомощ и коопериране и с цел ползи както за техните членове, така и за 
обществото.  СН са юридически лица, създадени и регистрирани по Закона за  
сдружения за напояване. Съдебно регистрираните сдружения за напояване разполагат 
с 33,31 хил. ха поливни   площи (6% ). 
Не по-малки бариери пред развитието на производителите на плодове и зеленчуци 
поставя липсата на обекти с подходящи технологични линии за сортирането, 
оразмеряването, опаковането, съхраняването на произведената продукция за пряка 
консумация. Заради различния начин на функциониране на българското земеделие и 
особено на градинарството по време на социализма, такива обекти не са били 
необходими, респективно не са били изграждани (и след това приватизирани). Сега, в 
новата реалност на Общия пазар на ЕС, производителите на плодове и зеленчуци не 
съумяват да реализират по-високи печалби от продукцията си, тъй като не могат да 
отговорят на разнообразните изисквания към грамажа и опаковките от страна на 
операторите на пазарите в развитите европейски страни. Проблеми поставят и липсата 
на хранилища, например за картофи, ябълки и т.н., което често пъти принуждава 
съответните земеделски производители да продават на безценица продукцията си на 
прекупвачи преди да се развали. 
 
Горско стопанство 
Тревожно е състоянието на дърводобивните фирми. При тях производственият процес 
се реализира при крайно неблагоприятни условия – ниска производителност, остаряла 
техника за добив, извоз и транспортиране на дървесината, ниско ниво на образование и 
квалификация на работниците.  
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По данни на ИАГ, към 31.12.2011 г. в страната са регистрирани около 3000 
юридически лица с предмет на дейност, включващ дърводобивни дейности. През 
периода 2006 -2011 г. активно работещи са били 35% до 55% от регистрираните. По 
данни от проект „Подпомагане  реформата в горския сектор на България - EBRD ID 
24505, 2009 г.” петдесетте най-големи дърводобивни дружества в страната добиват 
около 800 хил. куб. м. от държавните горски територии. Значителна част от работата се 
извършва ръчно, от работници, най-често наети с граждански договори. От извоза 80 - 
90% се извършва с животинска тяга. Използваните трактори са стари и силно 
амортизирани. Броят на работещите въжени линии е крайно недостатъчен. Ниска е 
интензивността на добива на дървесина. Ниските цени на дърводобивните работи не 
позволяват инвестиции в модерна техника и повишаване на производителността на 
труда. 
Проблеми пред дърводобива представлява и недоразвитата горска пътна мрежа, която 
прави недостъпни за дърводобив определени горски територии. 
 
Рибно стопанство 
По данни на ИАРА28, разпределението на стопанствата според вида на ползваната 
технология е както следва: 66 стопанства са разположение в микроязовири и ползват 
екстензивни технологии за производство предимно на шаранови риби; най-много, 242 
са проточните стопанства разположени в бетонни или землени басейни и отглеждащи 
чрез полуинтензивни и интензивни технологии шаранови и пъстървови видове; 43 
стопанства са интензивни и суперинтензивни на основата на садки - те са разположени 
предимно във високопланински язовири и отглеждат шаранови, пъстървови и есетрови 
видове; 41 са стопанствата за черна морска мида в българската акватория на Черно 
море, и 2 броя са стопанствата на основата на рециркулационни системи (RES) – все 
още нова за България технология за отглеждане на водни организми. 
На практика дейността на всички29 типове аквакултурни стопанства, страдат от редица 
проблеми на материално техническата база използвана в производствените процеси, 
и/или от проблеми на свързващата инфраструктура и прилежащите на стопанствата 
терени. 
В България не се развиват аквакултурни стопанства за ценни водни растения. 
 
2.3. Инвестиционна активност в селското, горското и рибното стопанство 
Като цяло инвестиционната активност в сектор селско стопанство е много слаба. Бруто 
образуването на основен капитал е едва 11% от брутната добавена стойност през 2012 
г., и спада през годините (ЕС-27 – 46%, ЕС-12 – 26% през 2010 г.). Наред с това 
нетното образуване на основен капитал е отрицателно през годините след 2009 г., 
което се дължи на изоставането на инвестиционната активност, съпоставено с 
амортизационните разходи (Фиг. 12).  
                                                 
28 Вж. Проект на MНОГОГОДИШЕН НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА АКВАКУЛТУРИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ (2014-2020), Приложение 2 : http://oprsr.government.bg/wp-
content/uploads/2012/10/Nov_SW%D0%9ET-final_07.2013.pdf  
29 Евентуално без „пилотната” група от модерните RES стопанства. 
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Таблица 11. Структура на брутообразуването на основен капитал в селското 
стопанство 

Вид 2007 2008 2009 2010 2011 2012 общо 2007
2012г. 

Създаване млади 
трайни насаждения 70,59 81,69 49,21 62,46 58,81 52,44 375,2 

Животни 15,3 -0,7 -4,3 9,4 13,2 3,3 36,2 
Машини и оборудване 49,6 99,7 88 61,7 81,3 89,6 469,9 
Транспортни средства 13,2 16 14,5 8,6 10,9 14,7 77,9 
Сгради 15 13,4 8,7 10,2 7,6 11,3 66,2 
Брутообразуване на 
основен капитал – 
друго 

1,5 0,5 2,1 0,6 1,5 3,3 9,5 

Брутообразуване - 
общо 165,2 210,6 158,2 152,8 173,2 174,7 1034,7 

Създаване млади 
трайни насаждения 42,70% 38,80% 31,10

%
40,90

%
34,00

%
30,00

% 36,26% 

Животни 9,30% -0,30% -2,70% 6,10% 7,60% 1,90% 3,50% 
Машини и оборудване 30,00% 47,30% 55,60

%
40,30

%
46,90

%
51,30

% 45,41% 

Транспортни средства 8,00% 7,60% 9,20% 5,60% 6,30% 8,40% 7,53% 
Сгради 9,10% 6,40% 5,50% 6,60% 4,40% 6,50% 6,40% 
Брутообразуване на 
основен капитал – 
друго 

0,90% 0,20% 1,30% 0,40% 0,90% 1,90% 0,92% 

Брутообразуване - 
общо 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Източник: Евростат, Икономически сметки за селското стопанство. 
 
Фигура 1. Бруто и нето образуване на основен капитал в селското стопанство                   
(по текущи цени) 

 
Източник: Евростат, Икономически сметки за селското стопанство. 
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Достъп до финансиране 
Основните източници на финансови средства за аграрния сектор през периода 2007 – 
2012 г. са търговските банки (ТБ), Държавен фонд „Земеделие“, кредитните 
кооперации и фондовете по линия на ОСП.  
Достъпът до кредит за бенефициентите по ПРСР остава по-труден отколкото за 
икономически оператори в други сектори.Относителният дял на кредитите за сектор 
„Селско, ловно, горско и рибно стопанство“ (по НКИД 2008)в общия обем кредити от 
ТБ е сравнително нисък и по данни на БНБ се движи в рамките на 5% - 6% (Error! 
Reference source not found.) от броя отпуснати кредити за нефинансови предприятия и 
едва 3% - 4% от обема им (за същия период БДС на сектора се движи от 4.7% до 6.2%). 
Средният размер на кредите в сектора също е по-нисък с около 1/3 от средния размер 
на кредитите за всички нефинансови предприятия.  
Забелязва се оживление в предлаганите кредитни продукти от страна на ТБ след 
присъединяването на страната към ЕС. За периода от 2007 и 2012 г. тенденцията е за 
увеличаване както на броя на отпуснатите кредити за предприятията от сектора 
(+46%), така и за общия обем (+70%) и в по-малка степен за средния размер на 
кредити (+17%).Спад в кредитирането се наблюдава единствено през 2010 г., главно 
поради  настъпилата икономическата криза. 

Таблица 12. Кредити на нефинансови предприятия  и сектор „Селско, ловно, 
горско и рибно стопанство“ 

Година 

Нефинансови 
предприятия 

Селско, ловно, горско 
и рибно стопанство 

% на Селско, ловно, 
горско и рибно 
стопанство  

брой обем - 
млн. лв. 

среден 
размер -
хил. 
евро 

Брой 
обем 
- млн. 
лв. 

среден 
размер -
хил. 
евро 

брой обем среден 
размер 

2007 355 474 75 901 214 20 092 2 894 144 6% 4% 67%
2008 479 605 112 282 234 24 647 3 762 153 5% 3% 65%
2009 513 956 122 656 239 26 218 4 172 159 5% 3% 67%
2010 504 014 124 661 247 25 578 4 053 158 5% 3% 64%
2011 501 831 129 926 259 26 781 4 435 166 5% 3% 64%
2012 517 117 137 438 266 29 363 4 930 168 6% 4% 63%
2012/2007 - % 45% 81% 24% 46% 70% 17%   
Източник: БНБ, Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по 
икономически дейности и собствени изчисления 

Сериозни проблеми  при осигуряване на финансиране от търговски банки срещат  
малки и средни стопанства и фирми в селските райони, които не разполагат с активи 
на голяма стойност и не могат да покрият високите изисквания на банките за 
обезпечение. Поради тези причини, бенефициентите с договори по ПРСР 2007-2013 не 
могат да си осигурят финансиране и да реализират проектите си. Също така, част от 
потенциалните кандидати по ПРСР се отказват да кандидатстват по програмата поради 
несигурността във възможността да си осигурят кредит, породена от изискванията на 
банките  за обезпечения.  
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Инвестиционната активност в горското и рибното стопанство се финансира основно 
съответно от „горските мерки” на ПРСР 2007-2013 и ОП „Рибарство” 2007-2013 г.  
Последната успя да ускори значително скоростта на прилагане на инвестиционните 
мерки, и първите положителни резултати от подкрепените проекти вече са видими и в 
Ситуационно-перспективните анализи на МЗХ, и в данните на ЕВРОСТАТ.  
 
3. ЗАЕТОСТ, ДИНАМИКА НА БРОЯ, КВАЛИФИКАЦИЯТА И СТРУКТУРАТА 
НА ПЕРСОНАЛА 
Селско стопанство 
Преброяването на земеделските стопанства през 2010 г. отчита 738,9 хил. лица, 
извършващи земеделска дейност (постоянна работна сила), от които 321,2 хил. жени 
(44%). В еквивалент на пълно работно време годишният труд, вложен в земеделието 
възлиза на 406,5 хил. годишни работни единици (ГРЕ), от които 96% на постоянна и 
4% на сезонна работна сила. Средно в едно стопанство работят 2 души, а вложеният 
труд 1,1 ГРЕ. От лицата влагащи труд в земеделието 49% работят повече от 116 дни в 
годината или от 50% до 100% от пълното работно време. За 27% от лицата 
земеделието е второстепенна дейност, като те работят по-малко от 58 дни в годината 
или до 25% от пълното работно време.   
От вложения труд в земеделието 83% се осигурява от стопанина и работещите в 
стопанството членове на неговото семейство (семейна работна сила). Несемейната 
постоянна работна сила възлиза на 57,4 хил. души и през 2010 г. е с 10% повече от 
2007 г. Делът на несемейната постоянна работна сила във вложения труд в 
земеделието е 13%, което е близо до средното за ЕС-27 (15%).  
В много малки земеделски стопанства с икономически размер до 4 000 евро СПО 
работят 78% от лицата, влагащи труд в земеделието и на тях се пада 66% от вложения 
труд в земеделието. 
Почти всички стопани работят в земеделското стопанство, като 29% от тях работят над 
75% от пълното работно време. Друга доходоносна дейност извън земеделието имат 
78% от стопаните, което е повече от два пъти по-високо от това в ЕС-27 и ЕС-12 
(съответно 34%  и 36%). Високият дял се обяснява частично с големия дял на 
стопанствата, които се управляват от лица над 55 г. възраст, които получават доход от 
пенсии. От стопаните на възраст до 55 г., 58% имат друга доходоносна дейност. В 
преобладаващия дял от случаите тази дейност не е свързана с ресурсите на 
земеделското стопанство.  
96.6% от управителите на стопанства притежават само практически опит в 
земеделието, и нямат специализирано земеделско образование (ЕС-27 -71%, ЕС-12 – 
85%) и само 1.3% от управителите на стопанства притежават висше земеделско 
образование. Малко по-добър е този показател при фермерите на възраст до 35 години 
– 5,7% от управителите на стопанства са преминали формално обучение в областта на 
земеделието. Това определя голямото значение на ефективното функциониране на 
системата за предоставяне на информация, обучение и консултации за земеделските 
производители за осигуряване на трансфер на знания. 
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Около 63% от управителите на стопанствата са на възраст над 55 г.. Броят на 
управителите на стопанствата на възраст до 35 г., е само около 25 500 през 2010 г., а 
техният дял от всички е 6.9%. След присъединяването на България към ЕС се 
наблюдава съществено нарастване на броя и дела на младите управители на 
стопанства. В сравнение с 2007 г. броят на младите управители на стопанства е 
нараснал с 10 200, а техният дял сред всички с 3,8 п.п.. Това нарастване обаче е крайно 
недостатъчно, за да се осигури последователна и без проблемна   смяна на поколенията 
в земеделието. Младите управители на стопанства са само 11% от тези на възраст над 
55 г..   
През последните години работната сила и вложеният труд в земеделието намалява, при 
това с най-висок темп за страните от ЕС. Постоянната работната сила през 2010 г. е с 
22% по-малко отколкото през 2007 г., а обемът на вложения труд – с 17%. 
Количественото намаление на работната сила в земеделието е свързано с 
преструктурирането и намаляването на броя на стопанствата в страната и е повлияно 
от производствени, социално-икономически и демографски фактори.  

Таблица 13. Спад на работна сила в земеделските стопанства – заети лица и 
отработено време  

Години 2007 2010 2010-
2007 

 брой % брой % % 
Лица  
Постоянна работна сила1 - общо  949 

180
100.0

%
738 
900

100.0
% 

-22,2%

Семейна работна сила  896 
980

94.5% 681 
470

92.2% -24,0%

Постоянно заета несемейна работна 
сила  

52 200 5.5% 57 
430

7.8% +10,0%

Годишни работни единици  
Общо 494 

460
100.0

%
406 
520

100.0
% 

-17,8%

Постоянна работна сила - общо  470 
090

95.1% 389 
110

95.7% -17,2%

Семейна работна сила  421 
130

85.2% 336 
770

82.8% -20,0%

Постоянно заета несемейна работна 
сила  

48 950 9.9% 52 
340

12.9% +6,9%

Сезонна работна сила  24 370 4.9% 17 
410

4.3% -28,6%

Забележка: Данните са от извадково проучване (2007 г.) и преброяване (2011г.) на 
структурата на земеделските стопанства.  Данните не могат да се сравняват със 
заетостта в останалите сектори и със заетостта в аграрния сектор от проучванията на 
работната сила, поради различен обхват, методология и дефиниции. Работна сила 
включва всички лица на възраст 15 и повече години, извършвали земеделска работа в 
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стопанството през последните 12 месеца, независимо дали имат друг основен или 
допълнителен източник на заетост/доходи.      
Източник: Евростат. 
При запазване на сегашната политика в сектор селско стопанство, заради вътрешното 
преструктуриране на земеделските сектори към монокултурно производство, съчетано 
с продължаващо механизиране на производствените операции, може да се очаква 
задълбочаване на процесите водещи до ускорено съкращаване на работни места в 
селското стопанство, особено в неглижираните понастоящем браншове. 
Това ще се случи и поради факта, че значителна част от земеделските производители 
са над 55-годишна възраст, и в сравнително близко бъдеще ще се оттеглят от 
активното земеделие; ако перспективите за развитие на стопанствата им останат 
същите, понастоящем работещите в чужбина техни наследници няма да поемат 
производствата и това ще доведе до нова вълна от закриване на малки семейни 
стопанства30 и продължаващо обезлюдяване на селските територии. 
Последните заявки за провеждане на реформирана земеделска политика в периода 
2014-2020 в България дават надежда, че сегашните тенденции ще бъдат обърнати до 
известна степен, доколкото известна част от ресурса по Директните плащания 2015-
2020 и на ПРСР ще бъде пренасочен към по-малките стопанства, които по правило са 
семейни и със смесено животновъдно-растениевъдно производство, както и към 
производителите на биопродукция. Това пренасочване би могло да стимулира както 
производството на плодове, зеленчуци, животинска продукция, за които в момента 
България отчита негативно търговско салдо, така и да насърчи възрастовото 
обновяване в структурата на стопаните, взимащи икономическите решения за 
конкретните производства. При условие, че подкрепата достигне до достатъчно на 
брой стопанства, и нейният размер е достатъчен, ще започнат и процеси на 
изсветляване на земеделския сектор паралелно със създаването на възможност за 
бизнес-история и постигане на кредибилност пред финансовите дружества.  
Разбира се, за да се получи това, са необходими и предприемането на допълващи 
политически и административни действия, които да облекчат както дейността на 
стопанствата, така и да подобрят други специфични фактори на средата, в която 
специализираните стопанства ще оперират. Кратко предложение за такива 
политически и административни дейности сме предложили в СЕКЦИЯ 7 по-надолу. 
Рибно стопанство 
Структурата на стопаните в сектор рибарство е същата както структурата на 
земеделските стопани; при тях са налице сходни проблеми. 
По официални данни заетостта в сектор рибарство е незначителна; поради наличието 
на голям дял на сивата икономика в сектора, особено по отношение на сезонната 
заетост, е трудно да се правят предположения за реално създадената заетост изчислена 
в човекодни или ГРЕ. Поради непривлкателността на тежкия ръчен  труд по време на 
активния сезон, може да се очаква че сезонните работници са предимно мъже. 

                                                 
30 Това на свой ред води до загуба на местно знание, на традиционни видове и сортове - плод на самобитна 
селекция, т.е. на културно наследство.  
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Икономическата дейност в подсектор аквакултури, и респективно на заетостта в него 
зависи от потреблението на риба на вътрешния пазар. Потреблението на риба в 
България е пряко обвързано с нивото на покупателната способност на 
домакинствата.Колкото повече България настига ЕС по отношение покупателна 
способност измерена чрез стандарт за покупателна способност, толкова повече 
нараства потреблението на риба и рибни продукти на глава от населението; то се е 
увеличило от 4,3 кг на лице от домакинството през 2007 г. на почти 6.0 кг през 2013 г.  
Увеличаващата се консумация на риба и рибни продукти в България дава добри 
перспективи за развитие на сектора, което означава че може да се очаква увеличаване 
на стопанствата занимаващи се с аквакултура. По-нататъшното развитие на туризма 
също ще създава пазар и стимули за развитие на дейност в подсектор аквакултури. 
Създаването на стопанства отглеждащи водни растения за целите на ХВП, фармация, 
козметика и т.н., също ще създаде тласък в приноса на сектора към БВП на България и 
заетостта в селските райони. 
 
4. УСЛОВИЯ НА ТРУД, НИВА НА ЗАПЛАЩАНЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРИДОБИВКИ И СТИМУЛИ 
Доходите в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” по традиция са ниски, а 
условията на труд са рискови. Производителността на труда е ниска – около 1/3 от 
средната в икономиката, а възрастовата структура е силно проблемна. 
Земеделските производители и тютюнопроизводители изпитват сериозни проблеми по 
отношение социалната им защита, произтичащи, от една страна, от непълния обхват на 
социалното и здравно осигуряване на тази категория лица, ниските и непостоянни 
доходи и също - непълната заетост. Част от тези хора, даже и да изпълняват условията 
за навършена възраст за пенсиониране, не могат да натрупат необходимия 
осигурителен стаж, особено  в последните години. От друга страна, пенсиите на почти 
всички земеделски производители и тютюнопроизводители са под минималния или 
близки до минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възрасти това 
означава много ниски доходи и след пенсиониране. 
В този специфичен отрасъл повечето работници работят на временен трудов договор – 
в зависимост от кампанийната работа. Те представляват голям процент от сезонните 
работници в сектора. Голяма част от работещите в  сектора работят единствено въз 
основа на устни договорки, което ги лишава от достъп до фундаментални права - 
създава условия за дискриминация, неспазване на здравословните и безопасни условия 
на труд, справедливо заплащане и пр. Основните проблеми са свързани с ниското 
заплащане на труда и непълната заетост, което генерира по-ниски размери на 
обезщетенията и пенсиите. Това неминуемо се отразява и на стандарта на живот на 
тези лица и на техните семейства. Непълната заетост създава и несигурност в хората, 
които полагат труд в този изключително важен и жизнено необходим за населението 
отрасъл на икономиката. 
 
 



36 
 

 
 
Структура на заетостта 
Таблица 14. Тенденции в работната сила в сектора 
Година Брой заети  лица /реф.Агростатистика/ Брой наети лица 

 /реф. НСИ/ 
Селско, горско, рибно  

стопанство 
1989 г.   788 548 лица наети в отрасъл „Селско 

стопанство”, от които: 
• Работниците са 89% - 692 963 

лица. 
• Селскостопански специалисти - 

агрономи, зоотехници, 
ветеринарни лекари, техници  и 
др. -  22 932 души 

 

1995 г. 769 619                             110 243                         
2000г. 765 096                               75 390 
2010г. 738 634                               65 390 
2011 г.  68 318 
2012г.    66 717,  

(55 038 в частен 
сектор) 

Източник: Агростатистика, 
 
Заетостта в този сектор достига относителен дял от 19.3%, но наетите по трудово 
правоотношение заемат скромния дял от 2.7%.  
Тенденцията за броя на работната ръка в земеделието е низходяща.  
От 1 075 000 души работещи в селското стопанство през 2005 г., през 2007 г. те 
намаляват с 13 % и наброяват 923 000, а през 2010 г - 738 634  (което е спад с  24% 
сравнено с  2007 г.) 
Повече от 86% от семейната работна ръка (вкл. стопанина) работи на непълен работен 
ден. От тях 46% са на възраст от 45 до 64 години, 32% са на 65 и повече години и 22% 
са на възраст под 45 години.  
Лицата, влагащи труд в земеделието, които принадлежат към несемейната работна 
ръка (не са членове на семейството на стопанина на стопанството, в което работят) са 
57 432, като повече от 72% от тях са мъже.  
Броят на заетите лица на пълен работен ден в земеделието рязко намалява. От 
общо заетите 738 634 лица, 389 107 са упражнявали труд на пълен работен ден, от 
които 336 766 са семейна работна ръка.  
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По данни на Агростатистиката към Министерството на земеделието и храните, МЗХ, 
през 2010г. в посочените по-горе 370 222 земеделски стопанства са заети 738 634 лица, 
като относителният дял на семейната работна ръка е 92.6% или 684 024 заети лица. 
Вложилите труд в земеделието като платена работна ръка са 55 300. Трудът на 
сезонните работници в сектора възлиза на 24 хиляди годишни работни единици, 
равняващи се на 24 000 заети на пълен работен ден. 

• 684 024  - в стопанства на физически лица 
•   54 610 –  в стопанства на юридически лица 
•     9 789 -   в стопанства на ЕТ 
•   29 660 -   в стопанства на търговски дружества 
•   12 409 –  в стопанства на  кооперации  
•     2 752 -   в стопанства на сдружения и др. 

Големите различия между юридическия статут на стопанствата и ИЗП се дължат 
основно на разликите в данъчните и счетоводни закони на страната. От една страна за 
земеделските производители, които са физическите лица с годишни приходи до 50,000 
лв. (25,565 евро) изискванията за водене на счетоводство и плащане на данъци са 
опростени. Те отчитат само прихода, а разходите се признават до нормативно 
определени проценти. В повечето случаи не е необходимо да се ползват услуги на 
счетоводител. Затова и малките фермери предпочитат тази форма. С нарастване 
размера и приходите на стопанството за фермерите е по-изгодно да променят 
юридическия си статут на Едноличен търговец или търговско дружество. Съществуват 
административни пречки пред трансформацията на фермерите в юридически лица – 
основната е договорите за аренда, които трябва да се предподписват или преарендуват. 
В по-редки случаи пречка (отлагане във времето) се явява решението за 
кандидатстването по мярка 121, където има специфични изисквания за кандидатите 
юридически лица.  
Ясно се очертават две тенденции, като се сравнят резултатите от преброяването през 
2010 г. и с резултатите от преброяването през 2003 г. От една страна се наблюдава 
сериозно намаление на броя на земеделските стопанства – с 46%. От друга страна ИЗП 
нараства с около 25% спрямо. Тези противоположни тенденции водят до нарастване на 
средната площ, използвана в едно ЗС, с над два пъти – от 4.44 ха на 10.13 ха, което 
свидетелства за протичащите процесите на уедряване на земеделските стопанства. По 
отделни групи стопанства, в зависимост от юридическия статут, интензивността на 
тези процеси е различна, а в някои случаи – противоположна. Общото намаление на 
броя на ЗС се дължи основно на намалението на физическите лица (с 46%) и на 
кооперациите (с 53%), докато броят на търговските дружества е нараснал значително 
(с 140%).  
Осигурителен обхват 
Статистическите данни на НСИ към края на 2012 г. показват, че  все повече хора са 
заети  в селското, горското и рибното стопанство у нас  спрямо предходната 2011 г.  
Броят им е нараснал с 3,8 на сто спрямо края на четвъртото тримесечие на 2011 г.-
причината е сезонната заетост. 
Анализирайки приведените по-горе статистически данни за заетостта в селското 
стопанство, можем с тревога да заключим, че участниците в осигурителната система са 
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едва 82 147  или 11,1% от общо заетите в отрасъла (738 634) или 21,1% към заетите на 
пълен работен ден (389 107 души).  
Участието в осигурителната система на земеделските производители и 
тютюнопроизводители  е  както следва: 
2008 г. – 33 346 лица; 2009 г. - 41 297 лица; 2010 г. - 32 441;.2011 г.- 26 664 лица и              
2012 г. - 26 780 земеделски производители и тютюнопроизводители.   
През 2011 г. по данни на НОИ, броят на земеделските производители и 
тютюнопроизводители, които се осигуряват за своя сметка е бил 26 664 души, от тях 
жени – 10 413 души, или  39% от общия брой. През 2012 г. броят на осигурените 
земеделски производители и тютюнопроизводители е 26 780 души и от тях жени – 
15 339 души, или 57,3%. Ясно е, че действителният брой на лицата в работоспособна 
възраст, които упражняват такава дейност е доста по-голям от тези,  които се 
осигуряват за социално и здравно осигуряване.  Този факт поставя  сериозен въпрос 
относно обхвата на социално и здравно покритие на земеделските производители и 
тютюнопроизводители, тъй като по този начин неосигурените лица не могат да 
ползват социални и здравни права при настъпване на осигурителните рискове и са 
поставени в по-голям риск от бедност. 
 
Средна работна заплата 
По  данни на НСИ, през 2011 г. средната годишна работна заплата на наетите по 
трудово и служебно правоотношение във всички сектори на икономиката, 
включително годишни премии, се увеличава с 9,1% повече спрямо 2010 г. В сектор 
„селско, горско и рибно стопанство” увеличението е с 9,9%. 
 

Средна годишна работна заплата 
  

 

 

 

Година 

Средна работна 

заплата за отрасъл 

селско стопанство, 

СРЗ 

в лева 

Средна работна 

заплата за 

страната, 

СРЗ 

в лева 

Процентно 

съотношение на СРЗ в 

отрасъла към СРЗ за 

страната, % 

2007 305 431 70,8 

2008 393 393 76,2 

2009 440 609 72,3 

2010 492 648 75,9 

2011   539 693 77,8 

2012   592 777 76,1 
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Средна годишна заплата за 2012 г. в сектора е 592лв., като в частния сектор тя е 542 лв. 
Отклонението под СРЗ  в селското стопанство  достига до 77%. 
Спадът в производителността на труда в сектора е твърде сериозен, достигащ до 30.2% 
от средната производителност на труда причини – ниска заетост , липса на 
квалифицирана работна ръка ,ниска добавена стойност.  В отрасъл селско стопанство 
има две категории – наета работна ръка ; 
Среден осигурителен доход 
Нисък е средният осигурителен доход, който се отчита от НОИ във връзка с 
договаряне на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и 
основни групи професии. През 2011 г. отчетеният среден осигурителен доход на 
наетите в селското, рибното и горско стопанство е бил  485 лв.,  а за периода януари – 
декември 2012 г. той е около 522 лв. (без пчеларство), което е доста по-ниско от 
средния осигурителен доход за страната за същия период – 622 лв., или 84% от 
средния осиг. доход за страната.  
Минималният праг за осигуряване на земеделските производители и 
тютюнопроизводители  в момента е 240 лв. и той не е променян за 2011 г. и 2012 г., а 
по данни на НОИ техният среден осигурителен доход е в границите на около 245 – 248 
лв. средномесечно. Осигуряването върху такъв доход не им гарантира и минималния 
размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, независимо че държавата им го 
гарантира при пенсиониране. Това води до силни пререзпределителни процеси във 
фонд „Пенсии”, което допълнително натоварва бюджета на ДОО. 
За 2003 г. средният минимален осигурителен доход в сектора „Селско, горско и рибно 
стопанство”  (тъй като тогава МОД се е договарял за трите дейности”) - за всички 
групи професии е бил 134,61 лв.. Средният осигурителен доход за 2011 г. в сектора е 
460,88 лв., а за 2012 г. -  505,31 лв., който формира и СРЗ за отрасъла. Освен това 
договарянето на МОД е в полза  не само за лицата полагащи труд но и на работодателя 
за по-добра и почтена конкурентност.  
Въпросът, който се поставя понастоящем и следва да се реши  приоритетно,  е дали 
действащата законодателна уредба, установяваща реда за осигуряване на земеделските 
производители, е достатъчно гъвкава и отговаря ли адекватно на състоянието и 
тенденциите в този сектор на българската икономика както  и на изискванията на 
Европейския съюз за изпълнение целите на членове 33 и 131 от Договора за ЕО, които 
се отнасят до  „Общата селскостопанска политика” (ОСП) на Европейския съюз. Като 
държава-членка на ЕС, България трябва да изпълнява ангажиментите по Общата 
селскостопанска политика 

Член 33 от Договора за ЕО определя специфичните цели на ОСП; 

• да се увеличава селскостопанската производителност чрез подкрепа за 
техническия прогрес и осигуряване на рационално развитие на 
селскостопанското производство и максималното използване на 
производствените фактори, по-специално на работната сила; 
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• да се осигури приемлив жизнен стандарт за хората, които се занимават със 
селско стопанство (а това означава и адекватна социална защита); 

• да се стабилизират пазарите; 

• да се гарантират доставките; 

• да се гарантира, че доставяните продукти достигат до потребителите на разумни 
цени. 

 
5. ОСНОВНИ ДЪРЖАВНИ РЕГУЛАЦИИ – ПО ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТИ 
И ДИРЕКТИВИ И ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРАКТИКА 
ПРИ ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ 
В селското горското и рибното стопанство България е въвела изключително 
разнообразно и обемно европейско законодателство, което регулира чрез ограничения 
и изисквания стопанската дейност на производствените единици в областта на 
множество взаимосвързани аспекти: опазване на околната среда, гарантиране на 
общественото здраве, на здравето на животните и растенията, безопасни условия на 
труд, поддържане на санитарно-хигиенни стандарти, спазване на добри земеделски и 
екологични условия и т.н. 
Всички регулации се прилагат от вече опитни български администрации, но в голямата 
си част не се познават и спазват от дребните стопански единици на секторите селско, 
горско и рибно стопанство. 
Път за преодоляване на тази ситуация е обединяването на производителите в 
сдружения и дори в организации на производителите, а назначеният за целта персонал 
в сдруженията и ОП да изпълнява и функции по осведомяване и ориентиране на 
членуващите стопанства.Необходимо е да се използва капацитета на научната общност 
както и на експерти и специалисти от браншови организации и синдикати. 
 
6. ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ – СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ, 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЕКТОРА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 
И РЪСТ В ПОКАЗАТЕЛИТЕ  
6.1. Силни и слаби страни 
Селското горското и рибното стопанство на България се развиват по-бавно от 
потенциално възможното поради следните общи слаби страни: 

- Произвежданите асортименти на първична продукция са ограничени, а в 
селското стопанство дори се свиват с преструктурирането му към монокултурно 
земеделие; намаляват производителите на лечебни растения, при аквакултурите 
изобщо липсва производството на водни растения като суровина за 
разнообразни преработки до продукти-вложения  в ХВП, козметика, фармация, 
производство на биогорива, храна за животни, торове / обогатители на почвите в 
с.с. и т.н. 
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- Произвежда се масова първична продукция по конвенционални технологии, 
която е неспособна да се състезава с подобна продукция, особено, ако 
конкурентната е субсидирана с много по-голям интензитет на подпомагане; 
специално в земеделието – произвежданата продукция е със вариращо качество 
и в малки обеми, които не позволяват достъп до пазарите на едро в големите 
градове, или износ за пазарите в ЕС или на трети страни; при износа на 
продукция все още остава значителен делът на суровините и на продукцията с 
ниска добавена стойност  

- Селското стопанство на България е неспособно да произведе достатъчно 
суровини за редица сектори на преработващата промишленост (предприятията 
са принудени да внасят мляко, месо, плодове, зеленчуци, влакна)  

- Провинцията на България е деиндустриализирана - степента на преработка и на 
добавена стойност към суровините е много ниска, особено в селските райони на 
страната; на много места липсва достъп до ключови обекти необходими за 
заготовката на първичната продукция преди реализацията й на  пазарите в 
България, ЕС или по преработвателните вериги за производството на други 
крайни продукти – при плодовете и зеленчуците това са линиите за сортиране, 
измиване и опаковане в различните размери, хладилниците и хранилищата за 
ябълки и кореноплодни; при влакната – това са пунктовете за първична 
обработка на вълна, на влакнодайни растения и т.н.; подобно е положението при 
лечебните, етерично-маслените растения и т.н. 

- Структурата на производствените единици – особено в селското стопанство е 
силно поляризирана на много едри и много дребни полупазарни стопанства. 
Преобладаващият брой стопански единици - семейните земеделски и 
аквакултурни стопанства, са малки и полупазарни по своята ориентация. Те не 
ползват съвременни технологии защото нямат достъп до финансиране; заради 
малкия обем на продукцията си нямат сила да извоюват справедлива цена за 
реализация на продукцията си 

-  Голяма част от хората вземащи стопански решения – особено в земеделието и 
аквакултурите, са възрастни - те нямат специално образование за конкретната 
дейност, нямат съвременни управленски умения, не познават в детайли 
нормативната база за дейността, не владеят чужди езици, не ползват интернет за 
бизнес-цели, разчитат предимно на собствения си труд, или на труда на други 
членове на домакинството 

- Все още не е доизградена научно-техническата инфраструктура при която 
научните продукти и прототипи на интердисциплинарни научно-развойни екипи 
да бъдат масовизирани в производствени технологии, и внедрявани в 
стопанствата 

- Финансово-застрахователната система е неспособна да обслужва малките 
стопанства; липсват специални финансово-застрахователни продукти 
предназначени да обслужват рискови бизнес начинания свързани с внедряването 
на иновативни технологии за върхови продукти 
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- В селските райони текат процеси на обезлюдяване - свива се количеството и 
качеството на човешкия капитал, базата от модерни знания и умения; намалява 
и броят на хората на способни да помогнат при прибирането на реколтата31 

- Качеството на работните места в секторите е ниско – работи се ръчно, в трудни 
условия, на непълна годишна заетост, с ниски нива на социална защита – и по 
правило, на тъмно – в неформалната икономика 

- Състоянието на публичната инфраструктура и на публичните услуги, 
включително тези гарантиращи неприкосновеност на собствеността- е 
незадоволително 

- Специално в земеделието и аквакултурите - все още липсва готовност за 
сдружаване и общо решаване на проблемите на местно ниво 

- Местните общности - дори и с подкрепата на местните власти, като цяло не 
умеят да се организират и да възползват от богатото природно и културно 
наследство като фактор за добавяне на стойност към местната продукция 

- България като цяло не управлява добре природните си ресурси – страната 
разполага с голямо биоразнообразие и минерални води, които не се използват и 
не носят добавена стойност и работни места в селските райони,  но и за 
икономиката като цяло, а именно те са предпоставката за създаване на родни 
продукти и услуги на основата на трудно преодолими конкурентни предимства 
от производителите от други страни  

- Не се следи и отчита икономическата дейност на всички курорти с национално 
значение, включително на балнеолечебните курорти и на климатичните 
курорти;  

- Не се следи стопанското значение на биологичните земеделски производства, не 
е ясна заетостта, продукцията, добавената стойност, пазара и търговските салда 
от международна търговия, които годишно генерират; същото се отнася и за 
добитата продукция от ценни и лечебни растения, както и за препаратите 
произведени от тях след преработка 

- Свързаните концепции за „ресурсна ефективност”, „нулеви отпадъци”, „кръгова 
икономика” остават сравнително чужди на българския бизнес, местните власти 
и българските домакинства, а именно там се крият големи резерви за чиста 
природа, конкурентоспособна икономика, и обществен просперитет 

- България остава силно консервативна страна, чиято култура по социалистическа 
традиция продължава да „наказва32”  опитите за промяна и иновативно 
динамично развитие на сектори или територии 

Селското горското и рибното стопанство на България са благоприятствани от следните 
силни страни: 

- Благоприятни природни и климатични условия; разнообразен релеф 
предопределящ разнообразие от условия за отглеждане на различни 
култивирани растения; разнообразни условия за развитие на аквакултурни 
стопанства в морски води и вътрешни водоеми 

                                                 
31 Този проблем съществува още от времето на плановата икономика, но продължава да бъде нерешим. 
32 Включително чрез принуждаване към повече усилия дръзналите да предизвикат статуквото и установения ред  
в икономиката, науката, образованието, управлението (епичен е вече пътят към децентрализация) и т.н. 
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- Вековни опит и традиции в развиването на селскостопанска дейност; създадени 
добре пригодени към местните условия сортове растения и породи животни, 
наличие на генна банка съхраняваща важен генофонд 

- Изграден научен потенциал  
- Развита система за аграрно образование, наука и съветнически услуги; 
- Изградени модерни институции, установени принципи и процедури за 

партньорство при вземането на важни управленски решения 
- Достъп до пазарите на ЕС, традиционно присъствие на пазарите в Русия, ОНД и 

Близкия Изток 
- Изградена базисна инфраструктура за напояване и отводняване, включително 

брой и обем на язовири 
- Традиции в създаването и отглеждането на гори, дърводобива и горската 

промишленост 
 

6.2. Потенциал за развитие – възможности за увеличаване на производството и 
ръст в показателите 
България все още разполага с абсолютно всички предпоставки33 и структури34, чрез 
които да повиши конкурентността на икономиката си и да постигне средноевропейски 
нива на развитие. 
Сред най-важните активи е наличието на изградена система в рамките на 
Селскостопанска Академия и Българска Академия на Науките за научно обслужване 
на селското, горското и рибното стопанство. Работещите в системата научни 
работници са наследници на резултатите на десетилетни научни усилия и открития, 
позволили натрупването на огромен обем от знания за българската флора и фауна,  на 
богат генофонд за разнообразни породи животни и растения приспособени към 
вариращите природо климатични условия на българската територия. През последните 
години техните усилия получават признание от българските земеделски 
производители – например, след кратко залитане към покупката на вносни семена за 
производството на зърно и маслодайни културни, през последните 2-3 години 
земеделските производители се ориентираха обратно към родната българска 
продукция, и към момента над 76% от ползваните в зърно производството семена35 са 
български по произход. 
 За това е необходимо единствено да се възползва по-добре от наличните неизползвани 
ресурси на природното и културното наследство, да ги сглоби чрез преработка и 
туризъм в продукти с висока добавена стойност, за които и към момента има 
търсене сред платежоспособните клиенти на „Стара Европа”, Арабския полуостров и 
Русия. 

                                                 
33 Климат, почви, води, биоразнообразие, включително на ендемични видове – потенциален източник на 
уникални за България или Балканите биологично активни вещества с множество приложения в ХВП  (за 
естествени „функционални храни”), козметика, фармация, но дори и за оцветители в текстилната промишленост 
– „биотекстили”, или дори  „козметикотекстили”?, 
34 Научно-развойни звена, административни структури за публични услуги, включително на ниво местни власти, 
контролно-административни органи, бизнес-структури, структури на гражданското общество; може да се ползва 
и опитът и знанията на по-развитите страни-членки на ЕС. 
35 Не се отнася за царевицата. 
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За да се постигне това са необходими едновременни усилия по три основни 
направления за преодоляване на негативните социално-икономически и териториални 
развития, както и за по-пълноценното  използване на  ресурсите на страната  а именно: 

- Ребалансиране на перспективите за развитие на браншовете на първичните 
сектори, което да доведе до тяхното изсветляване, както и създаване на нов тип 
производства на първични продукти, включително на основата на култивирано 
отглеждане на ценни, понастоящем диворастящи, видове 

- Реиндустриализация на селската икономика за добавяне на повече стойност към 
местно произведените суровини чрез по-пълно оползотворяване на суровините и 
ресурсите, за създаване на иновативни и наукоемки крайни продукти, съчетана 
със създаване на нова и много по-разнообразна  заетост в селските райони на 
България 

- По-пълно обвързване на реализацията на продуктите на селското, горското и 
рибното стопанство и свързаните преработки, с развитието туризма в селските 
райони, и особено с развитието на здравния туризъм основан на балнеология за 
възстановяване и природно лечение на хронични заболявания 

Националните усилия на България по първото направление следва да доведат до 
увеличаване суровинната обезпеченост за преработвателните предприятия, но и до 
увеличаване на биологичната продукция в земеделието и аквакултурите, които да се 
превърнат в основата за производството на качествени храни и напитки. Трябва да се 
възстанови и производството на технически култури – и особено на влакнодайните, 
които да захранят с качествени местни суровини предприятията в текстилната 
промишленост и свързаните по следващи преработки до готови облекла. 
Асортиментът на земеделската продукция следва да се обогати с култивираното 
отглеждане на нови ценни и уникални растения от българската флора36, включително 
такива които да позволят нов тип  преработки за производството на нетрадиционни за 
България продукти: например, естествени заместители на традиционните 
консерванти, овкусители, оцветители, емулгатори за ХВП, оцветители за 
текстилната промишленост, извлеци – суровина за козметиката и фармацията и т.н. 
Аквакултурното стопанство следва да обърне внимание и на нетрадиционни за 
България производства, включително на ценни водни растения, като основа за нови 
производства на българската ХВП, на козметичната и фармацевтична индустрии. 
Фокус на усилията по това направление трябва да бъдат семейните стопанства, 
чиито управители живеят в селските райони на страната, и особено на техните 
сдружения и организациите на производителите, в които те членуват.Усилията 
следва да бъдат съчетани с възстановяване на поливната система на страната, чието 
значение на  ключов фактор за конкурентността на селското стопанство нараства с 
настъпването на климатичните промени. 
Дейностите по второто направление следва да доведат създаването на 
преработвателни мощности от нов тип в селските райони на страната, позволяващи 
диференцирано сортиране, обработка и преработка на първична продукция от 
                                                 
36 На този етап няма сведения България да се възползва оптимално нито от висшите растения, нито от гъбите, 
мъховете и водораслите, много от които имат множество потенциални  приложения във ХВП, козметика, 
фармация, битовата химия, но дори и в металургията, където имат приложение някои природни производители 
на сапонини – като гипсофилата например 
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земеделието, горското и рибното стопанство съобразно разнообразните очаквания на 
пазарите в ЕС и трети страни. Селските райони трябва да са способни да произвеждат 
качествени храни и напитки от местно произведени биологични суровини от 
земеделието и аквакултурите, както и качествени междинни продукти за текстилната и 
кожарската промишленост, за фармацията и козметиката. Модерните преработвателни 
мощности следва да са ресурсно ефективни, т.е. да са способни да извличат множество 
ползи и продукти от една и съща суровина, като работят възможно на близко до 
принципите на безотпадните технологии, включително като оползотворяват 
отпадъчната биомаса за собствени енергийни цели. Фокусът на усилията по това 
направление следва да бъде създаването на клъстери от предприятия за 
взаимосвързана обработка и преработка на суровините от селското, горското и 
рибното стопанство включително до комбинирането им до иновативни продукти за 
директно потребление, каквито са функционалните храни37и напитки и 
козметикотекстилите38. В оптималния случай клъстерите ще работят на общи 
специализирани индустриални зони, създадени на базата на ПЧП, с участието на 
местните власти и организациите на местните земеделски производители. 
Дейностите по третото направление следва да „вплетат” поне част от местно 
произведената продукция в цялостния туристически продукт  развиван на територията 
на конкретната селска община, като по този начин допринасят за повишаване на 
неговото качество. В тази връзка, качествените храни и напитки от биологични 
суровини, местно произведените извлеци и етерични масла от растения с ценни 
биологично активни вещества, функционалните храни и напитки, 
козметикотекстилите биха дали особено значим принос за развитието на местен 
здравен туризъм, и възможно най-висока добавена стойност за местната икономика. 
Осъществяването на дейностите по трите направления ще доведе до генериране 
на допълнителна добавена стойност, но и до допълнителна заетост не само в 
първичните производства но и по цялата верига на добавяне на стойност и 
научно-техническо обслужване. 
По-конкретно, допълнителна заетост и/или нови работни места в първичната 
продукция ще се открият, при: 
Селско стопанство  
Възстановяване на суровинната база за преработвателните предприятия произвеждащи 
храни и напитки, и особено за плодове, зеленчуци, месо, мляко. 
Биологичното производство: според  новия зелен договор39 биологичното 
производство изисква по-голяма годишна заетост, с около 10-20%  повече спрямо 
конвенционалното. 
                                                 
37  http://dieti.rozali.com/hranene/p15113.html ; http://nutrsoc.dir.bg/dokladi/Prof.Popov.pdf ; 
http://spisaniemd.bg/md/2012/02/koi-sa-funktsionalnite-hrani ; http://www.lbbulgaricum.bg/c/bg/produkti/funkcionalni-
hrani/  
38 И функционалните храни и напитки, и козметикотекстилите имат приложения и при подготовката на 
спортисти за върхови постижения. В случай че са създадени да отделят фитонциди, козметикотекстилите биха 
могли да поддържат и по-чиста от бактерии и вируси въздушна среда, което има приложения в Спешната помощ, 
средствата за масов транспорт (включително самолети и кораби от Азия), публичните учреждения с голям 
човекопоток. 
39 New Green Deal 
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Нови производства на новокултивирани ценни, понастоящем диворастящи растения, 
гъби, лишеи, мъхове; предвид продукцията им тези стопанства няма да се конкурират 
по никакъв начин с настоящите тъй като ще произвеждат за други преработвателни 
сектори на икономиката, а не за непосредственото производство на храни и напитки. 
Възстановени производства на влакна за целите на текстилната промишленост. 
Рибно стопанство и особено аквакултури 
Както за селското стопанство така и за сектор рибно стопанство  са необходими  – 
нови производства от нови стопанства, отглеждащи ценни водни растения с множество 
приложения в ХВП, фармация, козметика, биогорива, храни за животни, подобряване 
на почвите и т .н. Няма да се конкурират със сегашните аквакултурни стопанства. 
Горско стопанство 
Заетост в научно-развойните среди, които да: 
- установят потенциалното промишленото значение на диворастящата флора (висши 
растения, гъби, мъхове, лишеи, водорасли) 
- разработят технологиите за тяхното култивирано отглеждане 
- разработят технологиите за извличане и комбиниране на ценните им вещества в 
междинни продукти/вложения за ХВП, козметика, фармация, но и евентуално в 
строителството, обзавеждането40, производството на възобновяема енергия и горива, и 
дори металургия. 
След това бъде създадена заетост в институтите и разсадниците, които да масовизират 
технологиите и вложенията в новите първични производства. 
Възможно е да се генерира и заетост в машиностроителните предприятия, които да 
въоръжат стопанствата, развиващи новите производства, и евентуално после за самата 
преработка на суровините до вложенията им в новите крайни продукти. 
Преработващи предприятия 
Ще се създават предимно нови предприятия, или ще се инсталират нови мощности в 
съществуващи предприятия в селските райони, способни да преработват новите 
асортименти от първична продукция на селското, горското и рибното стопанство. 
Виждането е, че в началото тези предприятия ще са малки цехове способни да 
произведат междинни продукти/вложения за последващи преработки в по-големи 
предприятия в градските райони, които предприятия са установили трайно 
сътрудничество с научно-развойни звена в България и ЕС. При тези предприятия 
винаги следва да е налице стремеж за извличане на още една полза от преработваната 
суровина; например овчата вълна може да се изпреде на (1) нишки, но при самото й 
пране може да се извлича и (2) серей за козметичната промишленост; от отпадъчните 
люспи на доматите за (1) консервиране може да се извлече и (2) ликопен за 
козметичната промишленост или евентуално оцветител за ХВП, и т.н. От остатъчната 
биомаса пък могат да се създадат (1) енергийни носители – пелети, брикети, биогаз, 

                                                 
40 Матраци от водорасли? Лечебни възглавници от подходящи билкови смеси? 
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или (2) направо да се произведе електрическа или топлинна енергия в инсталация за 
CHP41. 
Преработвателните предприятия в градските райони ще разширят асортимента си до 
производството на качествени продукти. Някои от тези изключително наукоемки 
продукти ще са предназначени за крайни потребители в туризма, но с приложения и в 
обществения транспорт42, обществените сгради и бита. 
Освен тях, разбира се ще се подкрепя и инсталирането на хладилници, сортировъчни 
линии за плодове и зеленчуци, както и създаването на хранилища за местно 
произведени ябълки, кореноплодни и т.н. Впрочем, самото наличие на сортировъчна 
машина създава с до 30% повече заетост за берачите на череши. 
 
Специализирани индустриални зони 
Ще изискват поддръжка (инженери и техници) и охрана. При производство на 
възобновяема енергия ще има нужда от електротехници и диспечери при 
разпределението на произвежданата топлинна и електрическа енергия по така 
наречените умни мрежи (smart grids). 
Туризъм 
Новите местно произведени качествени продукти не само ще добавят към 
уникалността на местния туризъм, но и индиректно ще поддържат работни места в 
транспорта, продажбите на дребно, хотелиерството и ресторантьорството. 
Ако и когато местните общности успеят да вплетат наукоемките продукти 
функционални храни напитки и козметикотекстили 43 в  здравния туризъм развиван на 
местно ниво, тогава ще се поддържат и работни места за висококвалифициран 
медицински персонал, който в момента панически напуска пределите на застаряваща и 
замираща България.  
Непряко генерирани работни места 
Такива ще се създават при изграждането на новите обекти и зони, респективно на 
обслужващата инфраструктура. 
Така ще се генерират и работни места в дърводобивната, дървопреработвателната и 
мебелната промишленост, които трябва да оборудват новите обекти. 
Освен тях, постоянни работни места ще се създадат и в сектора на комуникациите – 
включително интернет, които да обслужват дейността на новите производствено 

                                                 
41 Комбинирано производство на електричество и топлинна енергия. Такива инсталации изискват по-големи 
обеми биомаса и може да се наложи съвместното им захранване от няколко преработвателни цеха, ферми и т.н. 
Това обаче ще е възможно ако местните власти предприемат стъпки да настанят преработките на територията на 
обща специализирана индустриална зона. 
42 Вж например антимкробния флакон на Пранаром: http://pranarom.bg/antimikroben-spray.html  
43 И функционалните храни и напитки, и козметикотекстилите имат приложения и при подготовката на 
спортисти за върхови постижения. В случай че са създадени да отделят фитонциди, козметикотекстилите биха 
могли да поддържат и по-чиста от бактерии и вируси въздушна среда, което има приложения в Спешната помощ, 
средствата за масов транспорт (включително самолети и кораби от Азия), публичните учреждения с голям 
човекопоток. 
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преработвателни единици и/или обектите участващи в местните туристически 
продукти. 
Разбира се нови работни места ще се създават и в образованието, съветническите 
услуги, административно контролните институти, централната и местната 
администрации, сдруженията и организациите на производителите, преработвателите 
и туроператорите, чиито съвместни усилия ще трябва да гарантират устойчивост на 
процесите и стандартно качество на новите продукти и услуги. 
 
 
 
7. КРАТКОСРОЧНИ И СРЕДНОСРОЧНИ МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
РАСТЕЖ, ЗАЕТОСТ И ДОХОДИ (ИНДУСТРИАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ) 
 
7.1. Краткосрочни мерки – ребалансиране и диверсификация 
Необходимите дейности за осъществяване в краткосрочен план могат да бъдат 
организирани в няколко направления меки мерки:  
(1) за фокусиране на българските стопанства и предприемачи върху възможностите за 
икономически растеж и работни места които дава биоикономиката,  
(2) за проучвания промишлените ползи, разработване и масовизиране на нови 
технологии за отглеждане на новите стопански видове растения44, както и за 
производство на новите продукти, създаване на стандарти за новите продукти на 
преработващата промишленост (помощ по ОПНОИР, и по ОПИК)  
(3) за проучвания и каталогизиране45 на местата за създаване на допълнителна база за 
балнеология като основа за здравния туризъм 
(4) за проучвания стопанското значение и тенденциите в производството на 
биологична продукция, значението на лечебните растения, значението и потенциала от 
продукцията на  ценни сухоземни и водни растения, гъби46, лишеи, мъхове, водорасли 
(5) за формулиране на политика и стандарти за нов туристически  продукт за здравен 
туризъм, които да са основа за ежегодното сертифициране на обектите лицензирани да 
развиват такъв тип туризъм; България би могла са бъде инициатор за международно 
идентифициране и сертифициране на такъв тип туристически продукт 

                                                 
44 Към момента сме открили насоки за отглеждането на само около150 от над 750-те лечебни растения в списъка 
ктм Закона за лечебните растения 
45 Например, данни на БАН показват находища на евентуално подходящи минерални извори в  два изоставащи 
района – около Видин и около Омуртаг; находищата не присъстват в Списъка на МОСВ на находищата 
минерални води, изключителна държавна собственост (Приложение 2 към Закона за водите), нито в РЕГИСТЪР 
на МСОВ на ресурсите на минералните води – публична общинска собственост по находища и водовземни 
съоръжения. 
46 В България има поне 55 ценни вида гъби; няма яснота кои от тях могат да се отглеждат култивирано и как да 
се извличат полезните им вещества чрез промишлена преработка. Същото се отнася за повечето водорасли, 
лишеи, мъхове. 
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Осъществяването на горното изисква усилено дискутиране и координация между 
множество фактори и институции: стопаните, предприемачите, управляващите органи 
на европрограмите, местните власти, контролните органи, научните организации и т.н. 
Необходимо е да се идентифицират подходящите „нервни възли”, които да подпомагат 
обмяната на информация и да подпомагат изработването на детайлните планове за 
развиване на биоикономиката на местно общинско.  В идеалния случай тази роля би 
могла да се изпълнява от Местните инициативни групи по Подхода ЛИДЕР, но само 
при условие, че се подсигури „политическа неприкосновеност” на служителите в 
МИГ47 през следващия програмен период като минимум. 
Втори набор от мерки следва да заложи ребалансиране на перспективите за развитие 
на различните земеделски браншове като постигне нов начин на разходване на 
европейските и национални средства за земеделие, насочвайки ги приоритетно за 
семейните стопанства със смесено производство, особено ако са управлявани от млади 
фермери, към неглижираните досега сектори – животновъдство производство на 
плодове и зеленчуци, към производството на нови растителни ресурси – влакнодайни 
растения и/или48 растения с ценни биологични вещества, към производството на 
биопродукция като предпоставка за последващата им преработка в качествени крайни 
продукти за пряко потребление, към сдружаването на земеделски, или горски или 
аквакултурни стопанства в организации на производителите. 
Ребалансирането на подкрепата трябва да бъде заложено в съответните прогрмани 
документи (ПРСР 2014-202) и схеми (Директни плащания), но и да бъде защитено 
включително като текстове в Закона за подпомагане на земеделските производители. 
Трети набор от мерки следва да даде нов работещ данъчно-осигурителен статут на 
земеделските производители и особено на временно наетите работници, които мерки 
да водят до пълно изсветляване на сектора след старта на тяхното прилагане. 
 
7.2. Средносрочни мерки – добавяне на стойност чрез реиндустриализация 
Мерките за сглобяване на новата биоикономика на селските райони следва да се 
осъществяват едновременно в няколко  направления от мерки: 
Направление помощ за допълнителна суровинна база: 
Информиране, ориентиране и съветване на стопанствата готови да започнат 
нови/нетрадиционни производства в селското горското и рибното стопанство (Помощ 
от ПРСР 2014-2020 и Програма морско дело и рибарство 2014-2020) 
Подкрепа за стопанствата стартиращи нови производства в селското, рибното и 
горското стопанство, или възстановяващи традиционни производства (влакнодайни и 

                                                 
47 Има сведения че в някои райони със смяната на местната власт се осъществява и смяна на ръководството и 
служителите на МИГ по Подхода ЛИДЕР. Това не само унищожава възможността за натрупване на управленски 
и организационен капацитет, но и руши процесите за създаване на социален капитал на основата на дългосрочно 
сътрудничество между МИГ и местните партньори за общо развитие на общността на принципа „печеля-
печели”. 
48 Конопът, например, е едновременно влакнодайно растение, но и източник на ценни биологично активни 
вещества. 
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други технически растения) (Помощ от ПРСР49 2014-2020 и Програма морско дело и 
рибарство 2014-2020) 
Подкрепа за обединяване тези стопанства в организации на производители (Помощ от 
ПРСР 2014-2020 и Програма морско дело и рибарство 2014-2020) 
Помощ и съдействие от страна на браншовите организации и представителните 
синдикати в земеделието за откритост , информираност и прозрачност при 
разпределението на финансовия ресурс  и приложението на всички нива на 
европейските програми. 
 
Направление помощ за създаване на база за допълнителна преработка: 
Подкрепа за местните власти за създаването на специализирани индустриални зони, в 
които могат да бъдат настанени преработвателните мощности; приоритет се дава на 
мощностите на местните организации на производителите (Помощ по ПРСР2014-2020) 
Подкрепа за създаването на преработвателните обекти и тяхното оборудване (Помощ 
по ПРСР, или по ОПИК; за иновативни преработки евентуално помощ и по ОПНОИР) 
Направление интегриране на продуктите в местен (здравен) туристически 
продукт: 
Създаване/оборудване на обектите за лечение (няма предвидени програми; трябва да 
се търсят възможности за ПЧП, включително с участието на чужди инвеститори) 
Подкрепа за местни пазари (ПРСР) 
  

                                                 
49 ЗА съжаление едва ли ще е налице по схемите за Директни плащания 2015-2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СВЪРЗАНА ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ НА 
ПРОДУКЦИЯТА ОТ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 
 
Продуктите на селското, горското и рибното стопанство са суровини за редица отрасли 
на преработвателната промишленост. В следващите таблици ще изложим основни 
достъпни данни за секторите. 
През 2010 година преобладаващата част от икономическото представяне на отрасъл 
„С. Преработваща промишленост” на националната икономика е задвижена от 
преработвателни сектори, които имат пряко отношение към преработката на първична 
продукция от отрасъл „Селско горско и рибно стопанство”. (За съжаление, обаче, 
недостатъчна част от тази дейност е захранена със суровини с произход от селското, 
горското и рибното стопанство на България.) 
Най-голям принос за дейността в Преработващата промишленост имат секторите 
произвеждащи храни (С10) и облекла (С14) - те генерират около 35% от заетостта на 
отрасъл преработващата промишленост, около 20,6% от индустриалната продукция, 
около 19% от добавената стойност и около 10% от външно търговския оборот. 
От всички сектори икономически най-добре се представят сектор производство на 
напитки (С11) и тютюневи изделия (С12), които със сравнително малко на брой заети в 
секторите постигат висок принос към продукцията и БДС на отрасъла. 
 
Таблица П1. Стопанско значение на преработвателните сектори, 2010 

НКИД Дял от 
заетите в 
индустрият

а  

Дял от 
инд. 

Продукци
я 

Дял в БДС 
на 

индустрият
а 

Дял 
външна 
търговия 

(износ/внос
) 

Средномесечно 
възнаграждени

е, лв.  

с10 - 
храни 

15.9 15.6% 10.7% 8.5% / 9.1% 500

с11 - 
напитки 

2.8 4.0% 4.0% 0.7% / 0.8% 700

с12 - 
тютюневи 
изделия 

0.7 5.0% 1.0% 0.9% / 0.4% 1200

с13 - 
текстил 

2.6 2.0% 1.5% 2.5% / 5.6% 460

с14 - 
обекла 

19.7 5.0% 8.0% 10.3% / 
2.8% 

340

с15 - кожи 
и обувки 

2.9 0.7% 1.0% 1.8% / 1.4% 320

с16 - 
дървен 
мат. 

3.5 1.5% 1.5% 1.3% / 1.0% 480
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c28 - 
машини и 
оборудван
е 

5.9 3.0% 3.5% 6.9% / 
10.7% 

590

с31 - 
мебели 

4.6 2.0% 2.0% 1.5% / 1.0% 390

Източник : МИЕТ: http://www.mi.government.bg/bg/themes-c230.html  

Географското разпределение на заетите и фирмите преработващи продукцията на 
първичния сектор показва известна концентрация в Южна България, и по-специално в 
Южен Централен и Югозападен район за планиране. 
Това означава, че планираното съживяване на дейността в първичните сектори ще 
окаже по-силно благотворно икономическо въздействие върху Южна България 
предвид по-високата концентрация на преработващи мощности там. 
 
 
 
Таблица П2. Разпределение на фирмите по преработвателни сектори и райони за 
планиране 

 СЗ СЦ СИ ЮЗ ЮЦ ЮИ България
с10 - храни 483 589 549 1091 969 695 4376
с11 - напитки 166 212 231 249 249 240 1347
с12 - тютюневи 
изделия 

2 1 2 8 10 1 24

с13 - текстил 79 84 47 170 140 98 618
с14 - обекла 231 547 381 1109 1212 385 3865
с15 - кожи и обувки 104 109 64 380 404 96 1157
с16 - дървен мат. 146 128 102 235 258 147 1016
с21 - лекарствени в-ва 4 10 7 53 14 6 94
c28 - машини и 
оборудване 

68 126 82 203 183 127 789

с31 - мебели 169 204 181 162 269 383 1368
Източник : База данни “Амадеус”, МИЕТ, 2011 г. 

Същото се отнася и по отношение на заетостта – оживлението в първичните сектори на 
селското горското и рибното стопанство в крайна сметка ще поддържа повече работни 
места и ще генерира повече данъци и осигуровки в Южна България. 
 
Таблица П3. Разпределение на заетите по преработвателни сектори и райони за 
планиране 

 СЗ СЦ СИ ЮЗ ЮЦ ЮИ България
с10 - храни 7202 11383 10229 23724 16649 11360 80547
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с11 - напитки 2243 2488 1961 7116 5700 3964 23472
с12 - тютюневи 
изделия 

310 117 166 2106 2026 475 5200

с13 - текстил 766 1104 3442 3917 5274 8830 23333
с14 - обекла 13330 19014 9483 32151 27270 6240 107488
с15 - кожи и обувки 1175 1838 1286 8459 6048 603 19409
с16 - дървен мат. 2077 1672 980 2991 2840 1578 12138
с21 - лекарствени в-ва 578 405 232 4023 1796 38 7072
c28 - машини и 
оборудване 

6515 5621 1569 4705 7726 7683 33819

с31 - мебели 3129 3643 2414 5324 4632 2592 21734
Източник : База данни “Амадеус”, МИЕТ, 2011 г. 

Необходими са целенасочени усилия за балансиране перспективите за икономическо 
развитие в Северна и Южна България. Приоритетното създаване на специализирани 
индустриални зони, и на нови бази за балнеотуризъм в Северна България, както и 
обвръзката преработената продукция от първичния сектор с дейността на обектите за 
балнеотуризъм са сред най-скоростните пътища за балансиране на перспективите за 
развитие. 
В допълнение, други данни на МИЕТ показват че в страната липсват средни училища 
които да създават специалисти за новите сектори на биоикономиката на СР. 
Необходимо е да се помисли за създаването  на специални образователни програми 
които да отговорят на тази липса.  
В рамките на ученето през целия живот е добре да се създадат и специфични курсове 
за преквалификация/добиване на квалификация за възрастното население в същите 
сфери. Такива дейност биха могли да бъдат подкрепени и по ОП Човешки Ресурси 
2014-2020 г. 
 
ПОТЕНЦИАЛИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО 
И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

Демографския срив, обезлюдяването на селските райони и миграцията към градовете, могат 
да се преодолеят чрез възраждане производството на традиционни селскостопански суровини, 
развиването на нови суровинни производства в селското, горското и рибното стопанство,  и 
добавянето на стойност към първична продукция на селското, горското и рибното стопанство 
до иновативни продукти за крайно потребление. 
Настоящият анализ се фокусира единствено върху потенциала да се генерира допълнителна 
заетост в секторите животновъдство и производство на плодове и зеленчуци; причините за 
фокусирането върху тях са две: 

- Считаме, че производството на полски култури и особено на зърнени и маслодайни 
култури е достигнало потенциала си за създаване на заетост, и напротив – чрез по-
нататъшното механизиране и оптимизиране на технологичните операции ще се върви 
към по-нататъшно освобождаване на работна ръка от производителите в тези 
земеделски браншове 

- Животновъдството и производството на плодове и зеленчуци са сектори обявени 
за приоритетни за развитие през следващия програмен период, и ще са обект на 
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допълнително, но все още недостатъчно подпомагане от страна на европейски и 
национални схеми за подкрепа 

Разбира се, потенциал за създаване на допълнителна заетост в земеделието има и във 
възраждането на производството на технически култури, в частност възраждането на 
влакнодайните култури, както и на етерично-маслените и лечебни растения. 

Потенциал за заетост се крие и в (1) производството на биологични суровини в земеделието и 
рибното стопанство, и в (2) стартирането на нови производства в земеделието и рибното 
стопанство, както и в (3) свързаните преработки на първичната продукция - по възможност до 
качествени продукти за непосредствено потребление. 

За съжаление, поради липса на данни, не можем да направим анализ на възможностите за 
потенциална заетост в производството на биологични суровини, в стартирането на нови 
производства в земеделието и рибното стопанство, както и в свързаните преработки на 
първичната продукция, заради липсата на информация. Оказва се, че България не следи и не 
докладва официално чрез националната статистика: 

- Развитието на биологичното производство в страната – количества и цени по основни 
производства, основни пазари на продукцията, БДС, заетост, външнотърговско салдо 
по основни групи продукти 

- Същите параметри по отношение на диворастящите растения събирани, 
преработвани и изнасяни от страната 

- Развитието на природната фармация (дроги, извлеци, препарати и т.н. на основата на 
етерично маслени и етерични растения), и нейното значение за икономиката на 
страната, включително предприятия, заетост, продукция, БДС, външнотърговско салдо 
по групи продукти 

- Развитието на козметиката и битовата химия на природна основа и тяхното 
значение за икономиката на страната, включително предприятия, заетост, продукция, 
БДС, външнотърговско салдо по групи продукти 

- Обезпечеността със суровини на редица сектори на леката промишленост – 
текстилна, кожарска, природна фармация, природна козметика, битова химия на 
природна основа… 

- Пазарна информация за произвежданата и реализирана в страната продукция от 
рибното стопанство – по основни пазарни канали, райони и групи продукти, 
обвързаност с развитието на черноморския туризъм 

- Дейността на балнеоложките курорти, особено тези - които работят на договори с 
НЗОК 

Също така няма данни и не е ясно и значението на туризма като сектор създаващ 
вътрешен пазар за продукцията с произход селско, горско и рибно стопанство, за 
биоенергия. А междувременно България продължава да свива асортимента от 
селскостопанска продукция и трайно се закотвя в положението на износител на силно 
ограничен брой продукти с ниска добавена стойност за националната икономика. 

Частични данни по горните теми, които открихме в публичното пространство са с произход 
НСИ52; те могат да бъдат организирани както следва: 

В периода 2004-2012 година площта на засетите влакнодайни култури спада от 4 000 ха →1 
000 ха, на етерично-маслените и лекарствени растения: от 96 000 → 39 000 ха, на  
ползваните в ХВП подправки и ароматични растения: 50 000→18 000 ха. Спадат и площите 

                                                 
52 Статистически годишни 2013, публикуван на www.nsi.bg . 
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заети специално с памук: 2 249→373 ха,  тютюн: 47 149→18 151 ха, със захарно цвекло: 
1083→0 ха. 

В областта на етеричните масла и козметиката в периода 2009-2012 са произведени: 

 2009 2010 2011 2012 
Етерични масла – кг 66 146 70 098 105 041 117 796 
Шампоани – кг 4 761 000 5 486 000 4 896 000 4 656 000 
Пасти за зъби – хиляди бр. 31 212 35 958 27 960 23 621 

 

В областта на туризма, данните на НСИ за сателитните сметки на туризма са от 2011 година 
и не са особено информативни за целите на желания анализ: 

 
4. Разходи за крайно потребление на туристи в страната по продукти  и по форми на туризма през 2011 
година *  

   (Милиони левове) 
Продукти Разходи за крайно потребление на 

туристи в страната 
Разходи за крайно 
потребление на 
туристи-общо 

разходи за 
крайно 

потребление на 
нерезиденти 

разходи за 
крайно 

потребление на  
резиденти  

Общо продукти за крайно потребление от 
туристи 

6316,34 1015,65 7331,99 

  Продукти за крайно потребление, 
характерни за туризма 

4325,54 862,35 5187,89 

  Услуги за настаняване  1314,58 172,43 1487,01 
  Услуги, свързани със сервиране на храна и 

напитки 
1696,84 275,73 1972,57 

  Услуги, свързани с транспорт 737,25 318,67 1055,92 
  Услуги, свързани с туроператори и 

туристически агенции  
- 13,87 13,87 

  Услуги, свързани с културни мероприятия  511,60 67,08 578,68 
  Услуги, свързани със спорт и възстановяване  65,27 14,57 79,84 
  Други продукти за крайно потребление  1990,80 153,30 2144,10 
*Данните са предварителни    

 

Поради горните причини, анализът на следващите страници остава силно ограничен по своя 
обхват. Въпреки това, дори и ограничения по обхват анализ върху само два сектора на 
земеделието, показва значителен потенциал за създаване на работни места в селското 
стопанство на България, респективно в селските райони на България, при задоволяване на 80-
90% от вътрешното потребление с продукти произведени от селското стопанство на България. 
По наши изчисления този потенциал възлиза на над 270000-370000 нови работни места само в 
двата разглеждани земеделски сектора – в животновъдството и в производството на плодове и 
зеленчуци. Трябва да се отчете че специално в  областта на животновъдството 
създаваните работни места ще са със заетост близка до целогодишната. 
В следващите страници   са представени в табличен вид основните тенденции ; 
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-   в производствата на животновъдна продукция, както и на плодове и зеленчуци; 
представени са и количествата преработени зеленчуци. 
-    данни за заетостта в животновъдството и производството на плодове и зеленчуци от 
ПЗС’2010 
-     степента на задоволяване на България със собствена продукция на потреблението 
на месо и на продукция от плодове и зеленчуци 

-   екстраполация на работните места, които могат да се генерират при възстановяване на 
продукцията от животновъдството и плодовете и зеленчуците до степен България да 
задоволява 80% и 90% от потреблението си на такава продукция.  

При изчисляването на потенциала за заетост в животновъдството се фокусираме върху 
възстановяване на потенциала за производство на месо; считаме, че поради спецификата на 
животновъдството - и особено на животновъдството във фамилни стопанства със 
смесено животновъдство, усилията за възстановяване на производството на месо ще 
„повлекат” и възстановяване на производствата на мляко и на яйца, стига, разбира се, 
държавата да подсигури подходящите условия за тяхното развитие, и особено възможността 
фамилните стопанства да реализират продукцията си на справедлива цена. 

При всички случаи, подкрепата за средни семейни стопанства със смесени производства е 
най-бързият начин възстановяване на продуктивността във всички сектори българското 
селско стопанство; за това обаче ще е необходимо и възстановяването на кооперативното 
изкупуване на качествени земеделски продукти, и създаването на преработвателни мощности 
на обединения и/или ОП на семейните стопанства, и обвързването на продукцията им с 
нарастващото търсене на готови продукти от страна на сектор туризъм.  
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1. ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВАТА НА ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ  

Таблица 1. Спад на поголовията в животновъдството, в броя птици и пчелни семейства 

Години Говеда Биволи Свине Овце Кози Общо птици Пчелни  
с-ва 

1993 750 395 17 251 2 071 336 3 763 212 676 432 18 212 - 
1994 638 238 13 666 1 986 182 3 397 610 795 436 19 126 - 
1995 631 739 13 707 2 140 011 3 383 034 833 325 18 609 - 
1996 582 055 11 438 1 500 442 3 019 600 848 742 16 227 - 
… … … … … … … … 

2001 634 466 6 529 788 445 1 571 410 675 292 - - 
2002 691 230 7 489 996 482 1 728 358 754 473   
2003 728 336 7 875 1 032 300 1 598 556 725 308 - - 
2004 671 579 7 973 931 402 1 692 507 718 120 19 512 - 
2005 621 797 8 198 942 992 1 602 255 608 426 19 515 - 
2006 628 271 8 247 1 012 655 1 635 410 549 076 20 156 671 674 
2007 602 056 8 968 888 609 1 526 392 495 484 18 698 718 822 
2008 564 904 9 222 783 649 1 474 845 429 834 17 549 652 586 
2009 539 555 8 311 729 798 1 400 252 360 822 17 400 624 965 
2010 544 456 9 241 664 000 1 367 987 356 334 15 934 613 262 
2011 557 641 9 887 608 266 1 454 617 341 362 14 656 547 676 
2012 526 112 9 212 530 945 1 361 545 293 639 15 260 529 117 

Промяна  
2012/2001 

-17,1% +41,1% -32,7% -13,4% -56,5% -21,8% -21,2%53 

Промяна  
2012/1993 

-29,9% -46,6% -74,4% -63,8% -56,6% -16,2% na 

Източник: Агростатистика, МЗХ 
 

Таблица 2А. Спад в продукцията на мляко 
Години 
Years  

Краве  
мляко 

Биволско  
мляко 

Овче  
мляко 

Козе  
мляко 

Общо 
 мляко 

1993 1 300 814 15 560 143 631 71 118 1 531 123 
1994 1 162 087 14 432 129 430 114 548 1 420 497 
1995 1 130 020 11 891 119 587 142 723 1 404 221 
1996 1 128 134 12 086 110 318 139 005 1 389 543 
… … … … … … 

2002 1 267 875 4 279 90 317 101 767 1 464 238 
2003 1 270 413 5 097 85 680 98 669 1 459 859 
2004 1 305 582 6 035 113 703 125 734 1 551 054 
2005 1 249 426 6 772 101 504 106 038 1 463 740 
2006 1 260 883 6 891 104 201 99 414 1 471 389 
2007 1 114 882 6 833 82 036 84 717 1 288 468 
2008 1 109 893 6 950 85 258 75 283 1 277 384 
2009 1 042 137 6 804 84 297 62 284 1 195 522 
2010 1 091 612 7 688 82 127 58 707 1 240 134 
2011 1 093 033 8 593 86 276 59 809 1 247 711 
2012 1 061 198 7 830 84 447 51 830 1 205 305 

2012/2002 -16,3% 83,0% -6,5% -49,1% -17,7% 

                                                 
53 За пчелните семейства съпоставката е по наличните данни 2012/2006 г. 
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2012/1993 -18,4% -49,7% -41,2% -27,1% -21,3% 

Източник: Агростатистика, МЗХ 

 

Таблица 2Б. Спад в продукцията на месо, яйца и мед 

Години 
Years 

Месо, кланично тегло(1) Яйца(2) Мед(1) 
Говеда 
(ЕРД) 

свине Овце 
(ДРД) 

Биволи  Кози Птици ОБЩО 

1993 122 122 276 
761 64 795 Към 

ЕРД54 
Към 

ДРД55 97 120 565 475 1 624 
285 3 881 

1994 95 528 207 
096 56 446 - - 81 701 445 464 1 751 

427 3 749 

1995 65 702 256 
430 49 495 - - 92 199 468 841 1 954 

955 4 202 

1996 79 929 252 
455 59 643 - - 99 100 497 674 1 734 

059 4 608 

… … … … … … … … … … 

2002 23 649 61 784 14 283 155* 5 338 70 084 175 
293,0 - - 

2003 28 512 70 644 12 656 215 6 710 72 045 190 
782,0 

1 553 
721 - 

2004 30 767 78 320 14 259 123 6 208 84 673 214 
350,0 

1 557 
124 - 

2005 29 783 74 533 17 729 245 6 699 98 432 227 
421,0 

1 543 
103 - 

2006 22 727 77 696 18 185 263 5 588 107 
413 

231 
872,0 

1 594 
544 11 199 

2007 21 703 76 303 15 263 75 5 841 116 
389 

235 
574,0 

1 579 
270 6 139 

2008 19 929 73 757 15 768 99 5 094 108 
552 

223 
199,0 

1 507 
909 11 378 

2009 21 921 73 659 13 289 489 4 104 130 
152 

243 
614,0 

1 429 
221 9 529 

2010 19 610 70 471 13 320 225 3 699 106 
897 

214 
222,0 

1 437 
543 10 595 

2011 20 887 72 506 11 812 131 4 116 103 
834 

213 
286,0 

1 185 
041 9 592 

2012 20 377 73 159 13 796 341 3 229 107 
609 

218 
511,0 

1 174 
438 9 186 

2012/2002 -13,8% 18,4% -3,4% 120,0% -39,5% 53,5% 24,7% -24,4% -18,0% 
2012/1993 -83,0% -73,6% -73,7% Na** Na* 10,8% -61,4% -27,7% 136,7% 
(1)  В тона 
(2)  В хиляди броя 
*От 2002 г. включва и продукцията от еднокопитни 
** За да подсигурим съпоставимост на данните, които са били отчитани по различен начин от статистиката 1993 
– 1996 г., и агростатистиката 2002-2012 г., се налага да сравним изменението на в местото от ЕРД през 1999 г. 
към съвкупното месо добивано от Говеда + Биволи през 2012 година; по същия начин се изчислява и 
съотношението за ДРД (1993) и  Овце+Кози (2012 г.)  

Източник: Агростатистика, МЗХ 

 

                                                 
54 Данните за биволското месо са били отчитани заедно с  данните за Едър рогат добитък (ЕРД). 
55 Данните за козето месо са били отчитани заедно с  данните за Дребен рогат добитък (ДРД). 
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2. ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВАТА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

Таблица 3А. Тенденции в производството на плодове, в тона продукция 
Години Ябълки Круши Кайсии и 

зарзали 
Праскови Сливи и 

джанки 

2002 26 417 1 081 4 159 10 133 48 891 
2003 38 372 1 035 18 527 16 544 46 364 
2004 39 393 1 795 18 458 22 484 49 165 
2005 26 130 750 10 621 14 827 17 950 
2006 26 328 572 13 286 21 709 21 001 
2007 26 165 965 8 310 18 788 23 020 
2008 23 517 924 12 957 14 908 14 298 
2009 35 456 1 442 7 568 17 187 17 246 
2010 43 235 1 468 11 587 24 467 33 688 
2011 40 413 1 974 11 931 28 422 32 371 
2012 30 942 1 364 10 196 25 214 22 949 

2012/2002 17,1% 26,2% 145,2% 148,8% -53,1% 
Източник: Агростатистика, МЗХ 

 

Таблица 3Б. Тенденции в производството на плодове, в тона продукция 
Години Череши Вишни Орехи Малини Други 

овощни 
видове 

Общо 

2002 15 654 7 529 2 229 3 938 16 746 136 777 
2003 17 243 3 108 6 029 4 083 2 563 153 868 
2004 21 369 3 325 4 502 5 606 1 176 167 273 
2005 18 235 3 168 2 639 3 897 1 400 99 617 
2006 20 504 3 701 2 110 5 766 1 033 116 010 
2007 18 427 2 700 1 400 3 711 1 073 104 559 
2008 16 067 3 279 422 3 540 834 90 746 
2009 17 456 3 958 281 3 510 2 069 106 173 
2010 24 951 2 825 1 240 6 109 2 507 152 077 
2011 30 063 4 328 2 406 7 650 3 550 163 108 
2012 19 512 3 879 2 925 4 850 1 815 123 646 

2012/2002 24,6% -48,5% 31,2% 23,2% -89,2% -9,6% 
Източник: Агростатистика, МЗХ 

 

Таблица 3В. Преработени плодове по години, в тона продукция 
Години Ябълки Сливи Череши Праскови Кайсии Вишни Ягоди Малини Други 

плодове 
Общо 

2002 9550 4960 5080 15510 3170 4430 2700 -  4250 49650 
2003 29850 16570 15820 13950 11630 4710 2750 2350 2600 100230 
2004 15360 10750 13710 17900 6970 5080 3660 3500 1810 78750 
2005 11330 11670 17520 3280 4500 3030 1470 3560 2720 59080 
2006 17880 6080 15660 6170 6300 3040 2220 2890 3830 64070 
2007 24880 10140 19410 7200 3340 3610 1530 2430 5440 77980 
2008 14050 7050 10040 9810 8990 2320 3690 3190 4330 61350 
2009 11030 6790 10220 3630 3120 2320 1870 3310 1290 43580 
2010 18210 5750 15870 3720 2840 1990 1940 3670 2340 56330 
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2011 20530 4970 14740 8750 4180 2290 1810 4140 3450 64860 
2012 17370 5750 16620 12000 3920 3840 1370 2560 2670 66110 

2012/2002 81,9% 15,9% 227,2% -22,6% 23,7% -13,3% -49,3% 8,9% -37,2% 33,2% 
Източник: Агростатистика, МЗХ 

 

Таблица 4. Тенденции в производството на грозде, в тона продукция 
Години Произведено грозде от лозя Грозде от 

асми  
Общо произведено грозде 

  Винени сортове Десертни сортове Общо  
2001 400 997 30 483 431 480 2 018 433 498 
2002 390 304 17 480 407 784 1 127 408 911 
2003 382 833 22 961 405 794 27 825 433 619 
2004 316 149 16 448 332 597 18 871 351 468 
2005 235 363 10 723 246 086 20 097 266 183 
2006 293 610 13 563 307 173 28 955 336 128 
2007 341 818 13 641 355 459 21 204 376 663 
2008 345 650 17 889 363 539 5 891 369 430 
2009 255 257 17 344 272 601 8 701 281 302 
2010 210 398 7 989 218 387 11 811 230 198 
2011 228 451 12 080 240 531 3 308 243 839 
2012 250 533 8 659 259 192 1 480 260 672 

2012/2001 -37,5% -71,6% -39,9% -26,7% -39,9% 
Източник: Агростатистика, МЗХ 

 

Таблица 5А. Тенденции в производството на зеленчуци, в тона продукция 

Източник: Агростатистика, МЗХ 

Таблица 5Б. Тенденции в производството на зеленчуци, в тона продукция 
Години Сладка 

царевица 
Други 
плодови 
зеленчуци 

Фасул - 
зърно 

Леща  Зелен 
грах 

Зелен 
фасул 

Нахут Бакла 

2001 1 273 14 486 10 816 959 2 179 8 390 3 972 384 
2002 1 864 16 771 8 087 544 2 074 6 140 4 759 741 
2003 2 559 22 814 11 402 2 679 1 537 14 234 4 939 407 
2004 1 537 18 140 8 985 1 644 3 266 14 489 3 916 339 
2005 2 037 5 999 9 927 2 295 1 373 4 085 471 135 
2006 828 8 238 4 844 2 246 3 471 3 212 427 44 
2007 1 298 5 579 7 437 1 503 4 867 2 930 264 214 
2008 1 740 8 789 2 402 1 084 8 817 6 861 2 278 57 
2009 724 12 021 1 693 1 607 4 977 5 717 2 752 31 

Години Домати Пипер - 
сладък 

Патладжан Краставици Корнишони Тикви Дини Пъпеши 

2001 272 601 141 931 12 090 40 273 22 231 13 086 120 774 24 571 
2002 245 299 165 626 12 342 40 009 33 518 23 485 149 676 24 154 
2003 428 165 210 894 32 465 85 305 - 15 752 214 054 48 099 
2004 237 597 124 907 40 097 86 560 - 16 023 100 176 27 356 
2005 126 462 72 155 10 985 44 748 - 3 712 75 010 22 308 
2006 212 969 156 684 7 782 45 795 15 682 3 135 135 947 49 875 
2007 133 188 81 744 8 318 48 530 8 653 4 411 76 914 18 753 
2008 134 131 59 524 7 062 53 227 9 391 4 273 79 681 13 667 
2009 104 234 71 469 16 638 61 694 16 294 4 250 88 895 21 760 
2010 114 605 69 080 10 747 63 648 2 020 14 754 61 967 8 841 
2011 103 145 66 298 6 826 52 171 6 681 817 68 002 15 160 
2012 94 016 47 087 7 830 33 710 4 251 5 125 55 703 17 685 

2012/2001 -65,5% -66,8% -35,2% -16,3% -80,9% -60,8% -53,9% -28,0% 
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2010 1 742 9 121 2 075 2 672 5 632 4 322 1 035 12 
2011 2 014 16 357 1 011 1 872 10 329 1 561 1 717 469 
2012 646 9 707 1 623 1 730 1 619 2 004 1 802 2 

2012/2001 -49,3% -33,0% -85,0% 80,4% -25,7% -76,1% -54,6% -99,5% 
Източник: Агростатистика, МЗХ 

Таблица 5В. Тенденции в производството на зеленчуци, в тона продукция 
Години Главесто 

зеле 
Арпаджик Други листо-

стъблени 
зеленчуци 

Моркови Лук кромид - 
зрял 

Чесън - зрял 

2001 138 508 2 665 23 478 13 870 35 972 4 009 
2002 109 433 1 253 34 616 8 886 38 007 3 835 
2003 138 318 1 704 45 307 19 670 42 274 3 885 
2004 116 862 1 905 77 580 33 955 44 553 5 483 
2005 69 306 2 436 8 948 4 182 14 300 3 702 
2006 72 662 701 18 352 13 273 20 272 3 181 
2007 50 000 921 11 351 10 286 10 598 1 197 
2008 64 884 1 237 14 520 13 437 16 013 1 153 
2009 39 389 1 197 11 666 14 614 8 223 1 555 
2010 78 939 1 117 10 252 10 576 19 146 2 263 
2011 44 643 1 659 12 565 11 997 16 750 1 665 
2012 47 301 1 652 17 693 9 590 10 344 1 651 

2012/2001 -65,8% -38,0% -24,6% -30,9% -71,2% -58,8% 
Източник: Агростатистика, МЗХ 
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Таблица 5Г. Тенденции в производството на зеленчуци, в тона продукция 
Години Картофи Праз Други 

корено-
плодни 

Ягоди Култивирани 
гъби 

Други 

2001 600 371 7 314 4 076 15 556 2 517 27 273 
2002 627 273 4 169 2 898 15 574 2 330 119 
2003 450 214 13 102 8 144 11 212 1 808 550 
2004 573 179 19 953 18 215 11 504 1 282 - 
2005 375 459 2 804 573 6 563 1 427 1 214 
2006 386 050 3 971 2 026 8 761 1 894 543 
2007 298 722 2 963 2 198 5 964 1 716 3 014 
2008 353 060 2 013 3 409 8 599 1 438 1 607 
2009 231 745 2 148 1 907 5 324 1 725 702 
2010 251 205 4 928 2 802 5 727 1 619 159 
2011 232 314 4 052 2 274 7 027 2 171 139 
2012 151 319 2 002 4 103 4 770 2 093 1 980 

2012/2001 -74,8% -72,6% 0,7% -69,3% -16,8% -92,7% 
Източник: Агростатистика, МЗХ 

 

Таблица 5Д. Преработени зеленчуци по години, в тона продукция 
Години Домати   Пипер   Корни-

шони 
Патлад-

жан 
Фасул Грах Други 

зеленчуци  
Общо   

2002 197610 28670 8110 2670 1900 1800 29470 270230 
2003 211400 32090 8460 3780 1030 960 21080 278800 
2004 157730 28460 6690 5010 0 3090 27770 228750 
2005 22710 26680 3400 4480 1420 6030 27390 92110 
2006 28260 34280 4870 7910 2220 5000 30030 112570 
2007 16480 27380 3390 8890 с 4460 35170 95770 
2008 25050 32930 2560 5580 с 6650 30230 103000 
2009 21900 25750 2530 4350 с 6740 27970 89240 
2010 15370 18530 2130 4740 с 5960 15680 62410 
2011 21940 23490 2280 5130 с 4690 16640 74170 
2012 25410 22710 1740 6480 1530 2600 12830 73300 

2012/2002 -87,1% -20,8% -78,5% 142,7% -19,5% 44,4% -56,5% -72,9% 
Източник: Агростатистика, МЗХ 
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3. ЗАЕТОСТ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛОДОВЕ И 
ЗЕЛЕНЧУЦИ 
По данни на Агростатистика  от преброяването през 2010г. земеделски стопанства  в България 
са  370.222 бр.  с използвана земеделска площ (ИЗП) в размер на 36.169.647 дка. 

В тези стопанства има вложен труд (брой лица) – 738.634 души, чийто труд е приравнен на 
вложен труд (ГРЕ) – 406.519 бр. (вкл. сезонни работници).  

От тях  като несемейна работна сила (брой лица) – 57.168 бр. са определени (7.7%) и като 
семейна работна сила (брой лица) – 681.466 бр. (92.3%). 

Сезонната  работна сила  е отбелязана като ГРЕ – 17 412 (временно наети), които са положили 
общо – 4 039 624 човекодни, под формата на   сезонна работна сила.  

Познавайки добре ситуацията в земеделските стопанства, проблемите с кодекса за социално 
осигуряване, социалните помощи и семейните добавки за деца, помощи за подпомагане през 
отоплителния сезон, общоизвестна е информацията, че сезонно наетите работници отработват 
неофициално и не регистрирано десетки пъти повече човекодни по време на сезона. Тъй като 
нямаме официални данни, на които да се базира реално положения сезонен труд в тези два 
подсектора, ще направим  нашия  кратък анализ  въз основа на  официалните данни от 
Агростатистиката.   

Заетата работна сила в животновъдните стопанства към 2010 г. след  преброяването възлиза 
на  почти 361.642 души. Само в специализираните животновъдни стопанства има заети 
314.017 души, и още 47.625 (около 1/3 от 142.874 заети), работят в смесени растениевъдно-
животновъдни стопанства.  
 
Фигура 1. Разпределение на заетите в животновъдството според специализацията на стопанствата 

 
Източник: ПЗС’2010, Агростатистика, МЗХ 

Може да се  приеме, че  постоянно заетата работна сила в специализираните стопанства за 
производство на плодове, зеленчуци и гъби възлиза на 114.434 души; те включват 104.063 
заети в производството на зеленчуци, цветя и гъби и в продукцията от трайни насаждения, 
както и 10.404 заети в стопанства със смесени култури  (1/ 3 от 31.212 смесените стопанства). 
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Фигура 2. Разпределение на заетите в растениевъдството според специализацията на стопанствата 

 
Източник: ПЗС’2010, Агростатистика, МЗХ 

 

 

4. СТЕПЕН НА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ СЪС 
СОБСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ 
През последните 12 години, както отбелязахме по-горе поради намаление на произведените 
количества, плодове, зеленчуци, месо, мляко и произведените от тях продукти се регистрира 
значително намаление на заетата работна сила 

 

Таблица 6. Производство, потребление и внос на месо, плодове и зеленчуци 
 Общо потребление в 

(т) 
Произведени в 
България  (т.) 

Внос в България  
(т.) 

Дял на вноса към 
произведено + 

внос 
А Б В Г= В/(Б+В) 

Бяло месо  174 050,0  107 623,1 113 320,1  51,29% 
Червено месо  210 452,8  110 902,3  109 012,8  49,57% 
Общо месо  384 502,8 218 525,4 222 332,9 50,43 % 
Зеленчуци 778278 538 278 240 000 30,84 % 
Плодове  418 546 123 646 294 900 70,46 % 
Общо 
плодове и 
зеленчуци 

1 196 824 661 924 534 900 44,69 % 

Източник: Агростатистика, собствени изчисления 

 

 

  

144 888

39 977

64 086

31 212

Полски култури

Зеленчуци, цветя и гъби

Трайни насаждения

Смесени култури
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ПОТЕНЦИАЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ 

Таблица 7. Екстраполация на заетостта в земеделието при 80% и 90-% задоволяване на 
потреблението с българска суровина 

 Заета работна 
сила 

производство  
2012г. (души) 

 

При 80% покриване на 
потреблението с българска 

суровина 

При 90% покриване на 
потреблението с българска 

суровина 
Потенциално 

заети 
Потенциална 
нова заетост 

Потенциално 
заети 

Потенциална 
нова заетост 

Общо месо 361 642 583 647 222 005 656 602 294 960
Общо плодове и 
зеленчуци 114 434 165 517 51 083 186 206 71 772

ОБЩО 476 076 749 164 273 088 842 808 366 732
Източник: Агростатистика, собствени изчисления 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Редица правителства определят селското стопанство като приоритетен сектор за икономиката 
на България; страната обаче все още е много далеч от постигането на производствените нива 
на земеделски суровини през 1993 година. Особено голям е потенциалът в браншовете 
производство на месо и зеленчукопроизводство, но потенциал за наваксване има и в 
производството на продукция от влакнодайни и етерично-маслени растения. 
Считаме, че е крайно време  България да започне да развива неизползвания към момента 
потенциал за икономическо развитие и заетост – особено в селските райони на страната, чрез 
възстановяване и създаване на нови земеделски, горски и рибни производства, и добавянето 
на стойност на място – в близост до източника на качествените суровини. Като първа стъпка 
страната би могла да се вгледа и да отчете тенденциите и потенциала за развитие на 
биологичното производство, природния потенциал на основата на богатото 
биоразнообразие за развитието на фармацията, козметиката и битовата химия на 
природна основа, на текстилната кожарската и кожухарските промишлености, на 
развитието на туризма извън развитите курорти и особено на потенциала за развитие 
на балнеоложки туризъм.  
Едва когато този потенциал е разпознат, разчетен и отчетен на централно и местно  ниво, 
местните общности - с помощта на местните и централните власти могат да пристъпят към 
неговото реализиране на практика. 
Считаме, че трябва бъде създаден, утвърден и защитен специален статут на фамилните 
стопанства, произвеждащи смесена растителна и животинска продукция, включително с 
произход горско и рибно стопанство. Тези стопанства трябва да разполагат с възможността да 
реализират на справедлива цена плодовете на своя труд. 
Считаме, че семейните стопанства трябва да са във фокуса на прилагането на ОСП в 
България,  а критерият „брой създадени работни места”, т.е. целогодишна заетост, трябва да 
стои в основата на критериите за подпомагане на земеделските сектор, преработката на 
земеделска продукция, стартирането на микропредприятия по ПРСР 2014-2020г.  

 


